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ค ำ น ำ

แผนปฏิบ ัต ิราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ 
เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่?เอดคล้องกับนโยบายในระดับต่าง  ๆ และ เพื่อเป็น 
กรอบแนวทางในการใช้งบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและ 
การเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริหารของ 
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและ 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาอีกทางหน่ึง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิทยาลัยๆ คณะกรรมการบรีหาร 
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และส่วนราชการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้อง 
ในทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนทุก  ๆ ด้านจนได้รับความสำเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จะส่งผลท่ีดี 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ 
อย่างดียิ่ง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ตุลาคม 2563





เร ื่อง/รายการ หน้า
คำนำ 
สารบัญ
ส่วนท่ี 1 บทนำ
1 พระบรมราโขบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1
2 แผนยุทธศาสตร์ซาดิ พ.ศ. 2561 - 2580 2
3 แผนการศึกษาแห่งซาดิ พ.ศ. 2560 - 2579 3
4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป๋าประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 5
5 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6
6 สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา 7
7 นโยบายและจุดเนันการปฏิบัติราขการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1 ปรัซญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป๋าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 10
2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 12
3 มาตรการของสถานศึกษาและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 18
4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 20
5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 21
6 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 22
7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 29

ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติราขการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 แผนปฏิบัติราซการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 31
2 ประมาณการรายรับ - จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33
3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 35
4 โครงการตามแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
1) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 47
2) โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 51
3) โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 55

ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) สาขาการโรงแรม และสาขาอาหาร
และโภขนาการ

ส ารบ ัญ



เร ื่อง/รายการ หน้า
4) โครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 60
5) โครงการปีกอบรมและการบริการวิขาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและ 64

หน่วยงานอื่น ๆ
6) โครงการศูนย์ข่อมลร้างเพื่อขุมขน (Fix It Center) 68
7) โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 72
8) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 76

โครงการตามภาระงานประจำ
1) โครงการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 80
2) โครงการสร้างเสรีมประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับปวข.1 84

ปัการศึกษา 2564
3) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับปวส.1 88

ปีการศึกษา 2564
4) โครงการการจัดตารางสอน พิมพ์ตารางสอน และตรวจทานตารางสอน ภาคเรียนท่ี 2 92

ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5) โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (Pre V-NET) ของนักเรียน 96

นักศึกษาระดับขั้น ปวข. 3 และ ปวส.2

6) โครงการเปีดบ้านวิขาการ (Open House) 100
7) โครงการการแข่งขันทักษะทางวิขาการระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาค 105

ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563
8) โครงการปีกอบรมเข้าปฎิบ้ติการณ์การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและ 109

ประเมินผลตามสภาพจริง
9) โครงการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิขา 114
10) โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล 119
11) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน 125
12) โครงการรักการอ่าน 130
13) โครงการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 134
14) โครงการนิเทศติดตามผลการปีกประสบการณ์วิชาชีพและปีกอาชีพ 139
15) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา'ปีกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝืกอาชีพ 145
16) โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาปีกประสบการณ์วิชาชีพ/ปีกอาชีพ 151

ส าร บ ัญ  (ต ่อ )



เรื่อง/รายการ หน้า
17) โครงการประซาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการ 157
18) โครงการประขุมสัมมนาเซิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการ■ ฝึกอาชีพของครูติกใน 163

สถานประกอบการ
19) โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 169
20) โครงการทดสอบ Pre Toeic ซองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแทร่ 173
21) โครงการวันสำคัญของซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 178
22) โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง พีงธรรมเดือนละหน 183
23) โครงการเรือนเพาะซำภูมิบัญญาบูรณาการวิถี 187
24) โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วิทยาลัยและขุมขน 192
25) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คู่หลักปรัซญาของ 197

เศรษฐกิจพอเพียงและการปฐมนิเทศสมาซิกองค์การนักวิซาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน สายอาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564

26) โครงการกิจกรรมขมรมวิฃาชีพและซมรมอิสระ 202
27) โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูซ่าง 207
28) โครงการการประขุมทางวิซาการองค์การนักวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 212 

การแข่งขันทักษะวิซาชีพวิซาพื้นฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ระดับภาคเหนือและระดับซาติ

29) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับซาติ 217
30) โครงการเสือกตั้งประธานขมรมวิซาชีพ และเสือกตั้งนายกองค์การนักวิซาชีพใน 222

อนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
31) โครงการการพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ 227
32) โครงการอาชีวะแพร่ร่วมใจยิ้มไหว้สวัสดี 232
33) โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 237
34) โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด 242

ประจำปีการศึกษา 2564
35) โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิซาทหาร 247
36) โครงการประขุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับขั้น ปวซ.1 255

ปวส.1
37) โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเซิงรุก 260

ส าร บ ัญ  (ต ่อ )



เร ื่อง/รายการ หน้า
38) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 265
39) โครงการมัขฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 270
40) โครงการนิจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร 275
41) โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 280
42) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้นิญหาด้านความเลี่ยง 285

5 ด้าน โดยใข้กระบวนการอบรมและดนตรี กีฬา นันทนาการ
43) โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 290
44) โครงการการลดนิญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 293
45) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 297
46) โครงการประขุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 301
47) โครงการกิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก1นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 305
48) โครงการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา 309

(E - Portfolio)
49) โครงการคลินิกการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา 313
50) โครงการรณรงคํนิองกันและแก้ใขนิญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 317
51) โครงการนิองกันและแก้นิญหาการตั้งครรภิในวัยรุ่น 322
52) โครงการพบกันก่อนสาย 326
53) โครงการตรวจติดตามควบคุมการเข้าหอพัก บ้านเข่าของนักเรียน นักศึกษา 330
54) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ 333
55) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก,ผู้ประกอบการการจำหน่าย 336

อาหารในสถานศึกษา
56) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 339
57) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาขีพ สำหรับ 342

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
58) โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 347
59) โครงการคบดีศรีอาชีวะแพร่ 352
60) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสถานศึกษา 357

61) โครงการวันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่ 360
62) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 364

ส ารบ ัญ  (ต ่อ )



เร ื่อง/รายการ หน้า
63) โครงการห้องนํ้า ห้องส้วม สะอาดน่าใช้ 368
64) โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และนํ้าประปา ภายในวิทยาลัย 371
65) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ ( รส. ) 375
66) โครงการเวทีแสดงความสามารถ 379
67) โครงการการอบรมเซิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 383 

สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

68) โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2570 389
69) โครงการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ 394

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
70) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา 399
71) โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 403
72) โครงการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียน 407

ในศตวรรษที่ 21
73) โครงการการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทาง 411

วิชาชีพ” (PLC)
74) โครงการการอบรมเซิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบแผน 415

สมรรถนะ
75) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 419
76) โครงการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัตการ 422
77) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 425
78) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้เก็บเอกสาร สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 429
79) โครงการจัดหาผ้าม่านบังแสง ห้อง 337 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 432
80) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ชุดรี!กปฏิบัติ แผนกวิชาการตลาด (ห้อง523) 435
81) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แผนกวิชาการตลาด 440
82) โครงการสร้างเสรีมประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส.! 445

ปีการศึกษา 2564
83) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ แผนกวิชาการตลาด 449
84) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพีมพั ประจำสาขาวิชาการบัญชี 454

ส ารบ ัญ  (ต ่อ )



ส ารบ ัญ  (ต ่อ )

เร ื่อง/รายการ หน้า
85) โครงการโครงการจัดหาครุภัณฑ์พัดลมเพดาน ประจำห้อง 432 434 และ 435 459

สา4บาวิขาการบัญชี
86) โครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะบัญชีนักเรียน ห้อง 513 สาขาวิซาการบัญชี 464
87) โครงการปีกสมรรถนะทางวิขาชีพนักบารีเทนเดอรีเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขัน 469

ทักษะวิซาชีพระดับภาค/ระดับประเทศ
88) โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ พัฒนางานคหกรรมศาสตร์ 473
89) โครงการอบรบเซิงปฏิบัติการ การออกแบบ UX/UI Design การออกแบบเพื่อสร้าง 477

ประสบการณ์ที่ดีให้ภับผู้บริโภค
90) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สาขาวิซาคอมพิวเตอร์กราพัก 482
91) โครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน 487
92) โครงการปรุงและพัฒนาห้องพักครูและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 490
93) โครงการการปีกอบรมเซิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python ตรวจจับวัตถุ 494

บนบอร์ด Raspberry Pi
94) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 743 สาขาวิจิตรศิลบั 499
95) โครงการปรับปรุงห้อง 132 504
96) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการใข้ Application Echo VE ให้แก่ 509

นักเรียน นักศึกษา
97) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซาติไทยและศึกษาตูงาน 514
98) โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 519

สำหรับการทำงานนักศึกษา
99) โครงการติดตั้งตาข่ายก้นนก อาคารแปรรูปอาหาร 524
100) โครงการปรับปรุงห้องนํ้า อาคารแปรรูปอาหาร 528
101) โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมบัง) 532
102) โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ 536
103) โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 541

การบริหารจัดการซมรมวิซาชีพ และองค์การนักวิซาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
104) โครงการนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 546
105) โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 549
106) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร งานทะเบียน 552
107) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 555



เร ื่อง/รายการ หน้า
108) โครงการติดตั้งเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ 560
109) โครงการอบรมภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ (Chinese Training in English) 564
110) โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน loT (อินเทอร์เน็ตฃองสรรพสิ่ง) 569
111) โครงการเทศกาลเค้กเพื่อการเรียนรู้ 575
112) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 511 ห้ององค์การนักวิซาขีพ 579 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
113) โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ สำหรับห้องเรียน ห้องปฏินัติการ 582

โครงการตามพัฒนาสถานศึกษา (รอจัดสรรงบประมาณ) 585
1) โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศซนิดแยกส่วนขนาด25000 BTU พร้อมติดตั้ง 586
2) โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนห้องปฏินัติการ 589
3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 335 592

สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน
4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 595
5) โครงการห้องเรียนเฉพาะทางรายวิขาชีวิตกับสังคมไทย 598
6) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียน 714 602
7) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป All in o n e  605
8) โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏินัติการผ้า (ห้อง 634) 608
9) โครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Cambridge A ssessm ent) ออนไลน์ 613

ให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิขาการตลาด 618

- ประมาณการรายรับ -  รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป) งานอาชีวศึกษา 623 
บัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
- สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัย 627
อาชีวศึกษาแพร่

1) โครงการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 629
หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

2) โครงการปีจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 634
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ส ารบ ัญ  (ต ่อ )



เร ื่อง/รายการ หน้า
3) โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 639

(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564
4) โครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญขี 644
5) โครงการารสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 648

ข้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ 652

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก

ส ารบ ัญ  (ต ่อ )
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- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งท่ัวประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

- พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกซนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ)
3. แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง

- ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง  ๆที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ
- ปรับเปล่ียนรูปแบบและเน้ือหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษา 

ยกกำลังสอง และการพัฒนาดักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21
- ปรับเปล่ียนระบบบริหารจัดการ และนำระบบดิจิทัลมาใซ้เป็นเคร่ืองมือในการดำเนินงาน
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re -  Branding) นำองค์กรด้วยปรัซญา “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” 

และ “อาชีวะ'สิมือ,ซน คนสร้างซาติ”
- เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เที่ยวซาญที่มืดักยภาพจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์การผสิตและ 

พัฒนากำลังคนสายอาชีพ
- เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกซน

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยอาซีวสิกษาแพร่

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ฟันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา
“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม นำชุมชน”

คุณธรรมดี ะ มีคุณธรรม 8 ประการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีนํ้าใจ ปฎินัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

ทักษะเด่น ะ มีความขำนาญในสาขาวิขาขีพ เป็นแรงงานแมีอที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

เน้นนวัตกรรม ะ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐในสาขาวิซาชีพที่เป็นประโยซน์ต่อขุมซน สังคมเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล

นำขุมซน ะ เข้าร่วมกิจกรรมกับขุมซนทั้งในด้านศึลปวัฒนธรรมและการให้บริการขุมซน เพื่อปลูกฝืง
ให้เยาวซนรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างแก่ขุมซน

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพตามมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 

โดยการประยุกต์ศาสตร์พระราขาตามหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย ยุค 4.0

ฟันธกิจ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาซีวศึกษา
2. ส่งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และปีกอบรมวิซาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่ระดับ 

สากล โดยยึดหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพ
4. สร้างเสริมประสบการณ์วิซาชีพ ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม

อัดลักษณ์
“ทักษะดี มีนํ้าใจ ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์
“เน้นความประณีต มีจิตบริการ”

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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วัฒนธรรมองค์กร , ค่านิยมองค์กร
ดูแล แบ่งปีน ช่วยเหลือ เอื้ออาทร “Caring Sharing and Helping”

เปีาประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการแกอบรมวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมืความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความด้องการ 

ของตลาดแรงงาน กักยภาพของพื้นที่และระดับสากล
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
4. เพื่อให้ประขาซนได้รับการบริการด้านวิขาการ วิชาชีพอย่างทั่วถึง
5. เพื่อเผยแพร่และนำองค์ความเด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรม มาใข้ในการบริหารงาน การจัดการเรียน 

การสอนในสถานถึกษา และให้บริการชุมซน

ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 

ประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวถึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ 

บริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 

อาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานสิกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาสถานสีกษา

1. จุดเน้นด้านผลการจัดการสีกษา
- พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิซาชีพในแต่ละ

สาขางาน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิซาชีพ มีทักษะที่จำเป็นเพื่อนำสู่ความสำเร็จมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ซองสถานศึกษาคุณธรรม และเป็นท่ีพึงพอใจซองสถานประกอบการ

2. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการสีกษา
- ส่งเสรีมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สามารถแข่งขันได้ในประซาคมอาเชียน
- มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลข่วยเหลือผู้เรียนมีการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
อาชีวศึกษากับเครือข่าย

3. จุดเน้นด้านการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียบเป็นสำคัญ
- ปลูกฝืงจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในต้านการรักซาติ ศาสนา เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาบริการซุมซน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมกีฬาและ 
นันทนาการ

- ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยซน์ ตลอดจนมี 
การเผยแพร่

- บริการวิซาการและวิซาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและขุมซน

4. จุดเน้นด้านการประกับคุณภาพภายใน
- จัดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 และนำ 

ผลการประเมินมาใข้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใข้หลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพึยง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ความโดดเด่นของสถานสีกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ซื่อเสียง)

1. เกียรติประวัติและชื่อเสียงของสถานสีกษา

ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่จัด

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่นระดับซาติ 
ประจำปี 2562 ปีท่ี 2 ติดต่อกัน

กระทรวงแรงงาน

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับรางวัล “โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยลังคม 
ภายใติโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ระดับซาติ

กระทรวงยุติธรรม

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดบุหร่ี” ผ่านเกณฑ์ 7 
มาตรการในระดับเขตพ้ืนท่ี เซตสุขภาพท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค

กรมควบคุมโรคท่ี 1 
จังหวัดเชียงใหม่

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับรางวัล “องค์การมาตรฐานดีเด่น” ระดับเหรียญทอง 
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็น 1 ใน 20 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ท่ีได้รับ 
การคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษานำร่อง 
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี จากผลการประเมินวิทยาลัย

สำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (องค์การ 
มหาซน)

2. เกียรติประวัติและชื่อเสียงของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการสีกษา

ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่จัด
1 ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ดังน้ี

1. นางสาวพุทธซาติ เกตุหิรัญ
2. นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
3. นางสาวปภาดา เหมีองศรี
4. นางสาวเกศอร1ซญาณ์ คงอิว
5. นางสาวประภาภรณ์ ธะนะวงศ์
6. นายธีร์นวัซ ต่อตัน
7. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ
8. นางสาววริศรา เย็นใจมา
9. นางสาวกิตติยา สายทอง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอา'ปีวสีกษาแพร่
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ลำดับที่ รายการ หน่วยงาบที่จัด

2 รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
1. นางศึริรัตน์ เล็กอ่ิม
2. นายนิพนธ์ ร่องพืซ
3. นายพรชัย สว่างทิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

3 ครูเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูซ0านาญการ
1. นางปาริซาติ แสงหล้า
2. นายพรชัย สว่างทิศ
3. นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล
4. นางสาวพัชรดา พงษ์พัฒนาวุฒิ
5. นายคฑาวุธ สุขแก้ว

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

4 ครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
1. นางสาวปภาดา เหมืองศรี
2. นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์
3. นางเบญญาภา ฃ่วงทิพย์

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจระดับนักเรียน นักศึกษา

ลำดับท ี่ รายการ หน่วยงาบที่จัด
1 นายธวัซ'ชัย ยวงอินแปลง

- รางวัลรองซนะเลิศ อันดับท่ี 2 ระดับเหรียญทอง สมาซิกดีเด่นโครงการ 
ภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนิยบัตรวิซาชีพ สถานศึกษาขนาดกลาง

- สมาซิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
ระดับปวซ.

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

2 นายปียังกูร เดือนดาว , นายสุรเซษฐ์ ศิริพิบูลย์ผล 
- การแข่งชันทักษะวิชาชีพ การแข่งชันทักษะมัลติมืเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา 

“Healthy Care ดูแลสุขภาพ” ระดับ ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

3 นายพงศธร สามารถ , นายศึวกร อิน1ชัตต์ 
- การแข่งชันทักษะวิซาชีพ การแข่งชันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

“นํ้าพริกสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย” ระดับ ปวข.

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

4 นางสาวกุลภรณ์ เป็งป ีอง
-  การแข่งชันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่จัด
5 นางสาวอังคณา พันดวง

- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขิม
สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

6 นางสาวพิซซานุช ฉิมภารส
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท ซออู้

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

7 นายนภดล จะเฮง , นายพสิษฐ์ พินสุช 1 นางสาวขวัญฤทัย ทิน่าน , 
นางสาวพลอยไพลินทร์ วิริยะวงษ์
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บ 

เครื่องแต่งกาย

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

8 นายพชรดนัย คำแสน
- การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงสากล ชาย

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

9 นางสาวเรมิกา รักทิม , นางสาวอฐิตยา เวียงเก่า 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้คอมทิวเตอรไนงานบัญชี

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

10 นางสาวนฤชล คงยืน , นายอภิรักษ์ ตัะแก้ว 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

11 นางสาวนริศรา คำหล้า
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

12 นางสาวมนเพชร ปีญญาธิคุณ
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

13 นางสาวณัฐวดี เวียงนิล
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

14 นางสาวดารินทร์ บัวดารา , นางสาวชัญญาบุซ ฉลอม ,
นางสาวอลัยพร ชาวยอง , นายชนะสิษฎ์ วันวิเศษ 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

“The Marketing Challenge”

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

15 นางสาวกมลรัตน์ ซมเชย , นางสาวปวัณพัชร เมืองใจ ,
นางสาวพิซญาพรสุดสา, นางสาวญัฐรัตน์ สุธรรม , นางสาวบุษบา วรรณสมพร 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเชียนแผนธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

16 นางสาวพัศญา เลิศขัยพนาวงศ์ , นางสาวจิรบันท์ พุงไธสง , 
นางสาวอรนภา อินทร์สน , นางสาวเขม1วิการ์ แก้วยศ 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

17 นางสาวอริยาภรณ์ เกษมพลโชติบันท์ , นางสาวภัทรา แสนหลวงอินทร์ 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

แผนปฎิบ้ติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่
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ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่จัด
(E- Commerce)

18 นายพนัซกร เข่ือนแก้ว , นางสาวณัฐกานต์ เหมืองหม้อ , 
นางสาวพรนภัส ใจดี
- การแข่งขันทักษะวิซาชีพ การประกอบอาหารไทยเซิงธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

19 นายศุภกุญซ์ สารดี , นายพัฒนารัตน์ ไซยปิญญา 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการประกอบอาหารเซิงธุรกิจ 

สู่มาตรฐานสากล

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

20 นางสาวกฤติยาภรณ์ พระคำลือ , นางสาวพัซรินทร์ กองก่อ ,
นางสาวอรพิณฑ์ ขัยธรรม 1 นางสาวซนากานต์ ปินลูน 
- การแข่งขันทักษะวิซาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ปวซ.)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

21 นางสาวจิตรานุซ เรือนแก้ว , นางสาวภัณฐกา กระรืนทร์ ,
นายณัฐวุฒิ สันปาแก้ว , นางสาวจีรนันท์ อุ่นมูล 
- การแข่งขันทักษะวซิาชีพ การประดิษธ์ดอกไม้สดแบบ'ไทยส่มาตรทนสากลZ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

22 นายณนกร สิริปิยะสิงห์ 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จิตรกรรมไทย

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

23 นายซวกร มัจจักร
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การวาดภาพ (Draeing)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

24 นางสาวณัฐนรี ฃืมจันทร์ , นายณเรศน์ หนูสู , นายณัฐนันท์ วรินทร์ 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

25 นางสาวพิสซาพร แพงย้อย
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

26 นางสาวดาวสิา หนองช้าง
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การร้องเพลงสากล หญิง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

27 นางสาวอารีรัตน์ เข่ือนโพธ้ิ
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

28 นางสาวซรัญภรณ์ มีขัย
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Demonstration Contest)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

29 นางสาวอาทิตยาไซยกูล , นางสาวกุลนิษฐ์ ภัทรานุสรณ์ 
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันตอบปิญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่จัด
30 นางสาวอังคณา พันดวง

- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท จะเข้
สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

31 นางสาวฃนิษฐา วิลาวรรณ
- การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท ซอด้วง

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

32 นางสาวเมธิขัย จรรยามาศ
- การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขลุ่ยเพียงออ

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

33 นางสาวกรรณิกา เสมอพิทักษ์
- การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

34 นางสาวภัคจิรา สุภาพ นางสาวศึรินทรา สุยะสุข และคณะ 
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงฟ้ายนิทรรศการแบบพกพา 

(Portable Billboard)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

35 นายศิวกร อินขัตย์ นายภูธเนศ ฟ้องกัน และคณะ
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ “คำผัก” (Local Vegetables 

Healthy)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

36 นายปียอนันต์ กวางร้อง นายกิตติพล บุญคง และคณะ 
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แม่ญิง (Mae Ying)

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

37 นางสาวนรีกานต์ อุดคำ นางสาวชนากานต์ และคณะ 
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ พานพุ่มถวายพระพรจากเปลือกข้าวโพด

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

38 นายเอกภพ มะโนอินทรี นางสาวพัชรีภรณ์ กวาวสิบ และคณะ 
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ PVC Healthy New Year 2019

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

39 นางสาวณัฐกมล ไก่แก้ว นางสาวชลลดา กาวิน และคณะ 
- ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ปวย 

แบบพกพา

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

40 นายกิรติ ก้อนแก้ว นายธนาธิป รื่นรมย์ และคณะ 
- การประกวดคสิปส้ัน หัวข้อ " ลมหายใจ... ของซาวแพร่ (PM 2.5 )"

หอการค้าจังหวัดแพร่

41 นายกิตติภัฎ อุทัยมงคล 
- โล่นักกีฬาดีเด่นแห่งจังหวัดแพร่

สำนักงานการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดแพร่

42 นายกีรติ ก้อนแก้ว
-'สิกประสบการณ์วิชาชีพChongqing Technology And Business 

Institute ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

43 นางสาวธัญญารักษ์ ไชยอ้าย
-ผ เึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี SMK.Metland School ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

แผนปฎิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. มาตรฐานการสิกษา และกลยุทธ์ของสถานสิกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการสิกษาอา?วสีกษาที่พีงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ 

การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงมีกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวช้องกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบ้ต ต่าง  ๆ ท่ี 

เกี่ยวช้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เซิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิน้ติงาบ และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุฃภาวะท่ีดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ 

รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบาทหน้าที่ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก รักษ์ส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวสีกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการอาชีวศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรสมรรถนะ ในการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรชองสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จใน 
การดำเนินการตามนโยบายสำคัญชองหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ซึ่งมีกลยุทธ์Iนด้าน 
ต่างๆ ดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวสีกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาบ โดยความร่วมมีอกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวช้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอบอาชีวสีกษา
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นผู้พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ 
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบล้วน สมบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบ้ตการ โรง 

ลกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่ 
อย่างเต็มทักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบ้ต
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ ท่ีหน่วยงานด้น 

สังกัดหรีอหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
ผู้เรียนรวมทั้งการข่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมขน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกซน

2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษามอบหมายให้ครูดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม ฟ้องกันและ 

แก้ฟ้ญหาของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล

มาตรฐานที่ 3 การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากร ชุมซน องค์กรต่าง  ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ซ่ึงมีกลยุทธิในด้านต่างๆ ดังน้ี
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมขน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ 
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิขาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมขนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านบวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งาบสร้างสรรค์ งาบวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม 
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

แผบปฎิ'บตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



20

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาข้วสิกษาแพร่

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เดิมคือโรงเรียนประซาบาล (วัดหลวง) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เปิดสอนวิชาทอผ้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาจังหวัด 
แพร่ได้ซออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนแผนกการช่างตัดเสื้อขึ้นอีกแผนกหนึ่ง จึงได้แยกออกจากโรงเรียน 
ประซาบาลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2480 โดยสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ซื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า 
ภายหลังได้เปลี่ยนซื่อเป็น โรงเรียนช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรีแพร่ โรงเรียนอาชีวศึกษาแพร่ ตามลำตับ และได้ยก 
ฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (วิทยาเซต 2) เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2519 ต่อมากรมอาชีวศึกษาประกาศแยกวิทยาเซต 
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2522 เป็นด้นมา

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำ๓ อเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรตัพท์ 0-5451-1286 โทรสาร 0-5451-1174
เว็บ’ไซต www.pvc.ac.th อีเมล Phrae02@vec.mail.go.th
เน้ือที่ของสถานศึกษา 18 ไร่ 45.8 ตารางวา
มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 26 หลัง มีห้องท้ังส้ิน 120 ห้อง ได้แก่
1. อาคารเรียน 1 ะ อาคารเรียน 3 ซน จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
2. อาคารเรียน 2 ะ อาคารเรียน 3 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
3. อาคารเรียน 3 ะ อาคารเรียน 3 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง
4. อาคารเรียน 4 ะ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 11 ห้อง
5. อาคารเรียน 5 ะ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง
6. อาคารเรียน 6 : อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง
7. อาคารเรียน 7 ะ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ข้ึน จำนวน 1 หลัง 17 ห้อง
8. อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
9. อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
10. อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
11. อาคารทรงมบิลาขึ้นเดียวไม่ยกพื้น (สหกรณ์) จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
12. อาคารผลิตผล (อาคารปฏิบัติการแก้วกาสะลอง) จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
13. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
14. อาคารยิมเนเชียม จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
15. อาคารโรงแรมจำลอง จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
16. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
17. บ้านพักครู จำนวน 10 หลัง 10 ห้อง

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยอา?วสิกษาแพร่

ผู้อำนวยการสถานสีกษา

นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบรหารสถานสิกษา

งานทะเปียน
บางคลับเพ•ชร ใจเด็จ

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ รองฯ ฝ่ายวิชาการ !
นางสาวพุทธ'ขาติ เกตุหรัญ นางสาวประภาภรณ์ จอาทิตย์ ว่าทีร้อยตรีฐ๊ติ ทะบันขัย นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี

งานบริหารงาบหวไป งาบวางแผนและงบประมาณ งานกจกรรมนักเรียบ บักติกษา แผนกวิชาสามัญ ลัมพันธ
นางเกศอรชญาณ์ คงอิว นางลัดดาวัลย์ ไขยะรีนทร์ บางปารีชาติ แสงหล้า บางลาวณัฐนรี ต้ังตระกูล

งานบุคลากร งาบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานครูที!เรีกษา แผนกวิชาข้พ
นางบงนุช ไหกุมภัณฑ์ ว่าที รด. เรวั5 จิตจง นางสิรีพร ประจญมาร ตามสาชาทีเจคสอน

งานการเงิน งาบความร่วมมือ งานปกครอง งาบพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวกัลยาณี ขมเขย นางปาริขาด สุพล นายธีร'นวัข ต่อตน นายนิพนธ์ ร่องพืช

งานการบัญรํเ งาบวิจัยพัฒนาบวัตกรรมฯ งาบแบะแนวอาข้หฯ งานวัตผลและประเมินผล
นางสมาพร ติดศรี นายทวิ ไพกุมภัณฑ์ นายประสพขัย สินธ์เทาวิ นายคำรงค์ ลุพล

งาบพัสดุ งานประกับคุณภาพฯ งาบสวัสดิการนักเรียบ นัก3กษา งานวิหยบริการและห้องสบุต
บางติรีรัตน์ เด็กอ่ิม บางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน์ บางสาวปภาดา เหมืองศรี นางชลวรรณ์ เรีอนคำ

งานอาคารสถานที งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ งาบโครงการพิเศษฯ งานอาขีวสิกษาระบบทวิภาค
นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวับ นางวิไลวรรณ ร่องพืช บางสาวสายชล มงคล บางสาวพัขรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ

งานสอการเรียนการสอน
นายคทาาธ สุขแก้ว

งานประชาลันพ้นร
บางสาวปีติญา อาจไชยชาญ

: ทีมา ะ งาบวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

แผบปฏิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอา'ชีวสีกษาแพร่
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวสิกษาแพร่

6.1 อัตรากำลัง ป ี 2564

อัตรากำลังของวิทยาลัยอาชีวสิกษาแพร่ มีบุคลากรทั้งสิน 125 คน

ก. ข้าราซการ 59 คบ
1. ผู้บริหาร 5 คน
2. ข้าราชการครู 52 คน
3. ขาราชการพลเรอน 2 คน

ข. ลูกจ้างประจำ 1 คน

2. ท่ัว,โป/สนับสนุน 1 คน
ค. พนักงานราชการ 10 คน

1. ทาหนาทสอน 9 คน
2. ท่ัว,โป/สนับสนุน 1 คน

ง. ครูวิชาชีพทรงคุณค่า 1 คน
o %> A1. ทาหนาทสอน 1 คน

2. ท่ัว,โป/สนับสนุน - คน
จ. ลกจ้างชั่วคราว 53 คบ

HJ

1. ทาหน้าทสอน 16 คน
2. ท่ัว,โป/สนับสนุน 37 คน

1■ น. * I U  . a  . บ . ,  ย ู . , ^  . N  . น . .  . a

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน

1. ข้าราชการ - คน
2. ลูกจ้างชั่วคราว - คน

แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาขีวสืกษาแพร่
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการสืกษา 125 คน

ตำแหน่ง รวม
ครูผู้สอน สนับสบุบ/เจ้าหน้าที่ทั่วไป

1. ตํ่ากว่า ม.6 - 20 20
2. ปวซ./ม.6 - 4 4
3. ปวส./อนุปริญญาตรี - 9 9
4. ปริญญาตรี 43 9 52
5. ปริญญาโท 35 4 39
6. ปริญญาเอก - 1 1

รวม 78 47 125
6.3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

แหล่งเงินจ้าง ตำแหน่ง รวม
ครูผู้สอบ เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสบุน

1. จ้างด้วยงบบุคลากร 9 1 10
2. จ้างด้วยงบดำเนินงาน - - -
3. จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 13 - 13
4. จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 3 36 39
5. จ้างด้วยเงินอื่น  ๆ (โครงการ) 1 1 2

รวม 26 38 64

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.4.1 ข้าราชการ รวม 60 คบ (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ -  สกล วุฒิการสืกษา
ปฏิบ้ตหน้าที่

สอนวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป
1. นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์ ปริญญาโท ผู้อำนวยการ
2. นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ ปริญญาเอก รองผู้อำนวยการ
3. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติ ทะนันซัย ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ
4. นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ
5. นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ
6. นางสาวรัซนีพร รักเรือง ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
7. นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
8. นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ ปริญญาโท อาหารและโภซนาการ

แผนปฎิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศ์กษาแพร่
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ซ่ือ -  สกุล วุฒิการสืกษา ปฏิบัติหน้าที่
สอบวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป

9. ว่าท่ี ร.อ.สุรศักด จันทรานิมิตร ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ
10. นางสาวเบญญาภา ฃ่วงทิพย์ ปริญญาโท แฟช่ันและส่ิงทอ
11. นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ ปริญญาตรี แฟช่ันและส่ิงทอ
12. นางกรณิศ ขจรบุญณีนทรี ปริญญาตรี แฟช่ันและส่ิงทอ
13. นางสาวสายขล มงคล ปริญญาโท แฟช่ันและส่ิงทอ
14. นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์กราฟก
15. นางสาวปีติญา อาจไชยชาญ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟก
16. นางปียะพันธ์ ตันมา ปริญญาโท การเลขานุการ
17. นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลปี ปริญญาโท การจัดการสำนักงาน
18. นายธนิพนธ์ กุณวงศ์ ปริญญาตรี การบัญชี
19. นางสมาพร คิดศรี ปริญญาโท การบัญชี
20. นางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน์ ปริญญาโท การบัญชี
21. นายณัฐพล ตันขวัญ ปริญญาตรี การบัญชี
22. นางประภาภรณ์ ธะนะวงศ์ ปริญญาตรี การบัญชี
23. นางเกศอร1ซญาณ์ คงอิว ปริญญาโท การบัญชี
24. นางกรองทอง ชะม้าย ปริญญาโท การตลาด
25. นางเพียงแพน อุปทอง ปริญญาโท การตลาด
26. นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน ปริญญาโท การตลาด
27. นางสาวนงนุช สวิง ปริญญาโท การตลาด
28. นางปาริชาติ แสงหล้า ปริญญาโท การตลาด
29. นายนิพนธ์ ร่องพืช ปริญญาโท การตลาด
30. นางสุทินา แสนบ่อ ปริญญาโท กฎหมาย
31. นายสุเทพ ชำนาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32. นายดำรงศ์ สุพล ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33. นายทวิ ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34. นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35. นางชลวรรณ์ เรือนคำ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36. นางสาวกัลยาณี ซมเชย ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37. ว่าท่ี รต. เรวัธ จิตจง ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38. นายกิตติธัช ตันมา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39. นางปาริชาต สุพล ปริญญาโท การโรงแรม

แผ■ นปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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ช่ือ -  สกุล วุฒิการสิกษา
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป
40. นายสายซล ชูจุ้ย ปริญญาโท การโรงแรม
41. นางสาวอัจฉราภรณี พิมพ์ศรี ปริญญาโท การโรงแรม
42. นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ ปริญญาโท การโรงแรม
43. นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
44. นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
45. นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
46. นายปฏิภาณ สุภาษี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
47. นายประสพชัย สินธุเทาวี ปริญญาตรี ภาษาไทย
48. นางพัซรีพรรณ บุญประสิทธ้ิ ปริญญาตรี ภาษาไทย
49. นางศิริรัตน ์ เล็กอ่ิม ปริญญาโท สังคมศึกษา
50. นางสิริพร ประจญมาร ปริญญาตรี สังคมศึกษา
51. นายธีร์น'วัช ต่อตัน ปริญญาตรี พลศึกษา
52. นางดุษณี ปีญญาพฤกษ์ ปริญญาตรี สังคมศึกษา
53. นางสาวปภาดา เหมืองศรี ปริญญาโท คณิตศาสตร์
54. นางตลับเพชร ใจเด็จ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
55. นางวิไลวรรณ ร่องพืช ปริญญาโท คณิตศาสตร์
56. นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
57. นายคฑาวุธ สุขแก้ว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
58. นางนิภาภรณี วีระศรี ปวส. ช้าราชการพลเรือน
59. นางสาวิกา เรือนแก้ว ปริญญาตรี ช้าราชการพลเรือน
60. นางมาลา แควชล ปริญญาตรี ช้าราชการพลเรือน

6.4.2 ลูกจ้างประจำ รวม 1 คน (หำหน้าที่ ธุรการทั่วไป)

ช่ือ -  สกุล วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี

สอนวิชา สนับสบุน/ธุรการท่ัวไป
1. นายสุริยา แดน'โพธ้ี ม.6 พนักงานท่ัวไป

6.4.3 พนักงาบราซการ รวม 10 คน (หำหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป)

ชื่อ -  สกุล ว ุฒ ิ

การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสบุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวนันท์นภัสร์ ไชยาบุกูลภาพ ปริญญาตรี การตลาด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ซ่ือ -  สกุล ว ุฒ ิ ปฏิบัติหน้าที่
การสิกษา สอบวิชา สนับสนบ/ธุรการทั่วไป

2. นายสายยนต์ คิดชอบ ปริญญาตรี พนักงานพัสดุ
3. นางสาวดวงสมร เพ่ิมข้ึน ปริญญาตรี การบัญชี
4. นางสาววริศรา เย็นใจมา ปริญญาตรี สังคม
5. นางสาวกานต์พิซซา สังฆะสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. นายชาญชัย เชียวแท้ ปริญญาตรี การโรงแรม
7. นายทัศนะ แดนโพธ๋ิ ปริญญาโท การเลขานุการ
8. นางสาววชิราภรณ์ รัศมี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราพิก
9. นางสาวพรหทัย วังซ้าย ปริญญาโท เลขานุการ
10. ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ สิริพรรณมงคล ปริญญาตรี การตลาด

6.4.4 ครูวิชาใ}พทรงคุณค่า รวม 1 คน (หำห’นาท่ีสอน)

ซ่ือ -  สกุล วุฒิการสิกษา ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป

1. นายวิทยา สุริยะ ปริญญาตรี การตลาด

6.4.5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 53 คบ (หำหน้าที่สอบ ธุรการทั่วไป)

ซ่ือ -  สกุล วุฒิการสิกษา
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง ปริญญาตรี การบัญชี
2. นางสาวอำภา สุภาพ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ
3. ว่าที่ รต. หญิง รสสุคนธ์ ปีนตา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน ปริญญาตรี วิจิตรคิลปี
5. นางสาวกิตติยา สายทอง ปริญญาตรี ภาษาจีน
6. นางสาวสุนิสา พรมใจ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราหิเก
7. นางสาวทาริกา สายพรม ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
8. นางสาวธัญชนก วงษ์เวช ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน
9. นางสาวกัญญารัตน์ อุตร่วิเชียร ปริญญาตรี สังคมคิกษา
10. Ms. ช  Ran ปริญญาตรี ภาษาจีน
11. Mr.George Anthony Araujo ภาษาอังกฤษ
12. Mr.Mark Charlie Callitong Guiao ภาษาอังกฤษ
13. นายสัญลักษณ์ คำตน ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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ชื่อ -  สๆล วุฒิการสืกษา
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสบุน/ธุรการทั่วไป
14. นายกรณัฐฎ์ ทิพย์สุทธ้ี ปริญญาตรี การบัญชี
15. นายณัฐวุฒิ ศรีใจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
16. นางสาวจารุวรรณ ศาลาคาม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก
17. นางสาวพัชรี ทองปรรไพ ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
18. นายปียะพักด ปีนทอง ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
19. นางสิริลักษณ์ ปีนทอง ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
20. นางรจนา อินทรลัตยพงศ์ ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
21. นางกาญจนา วีระบูลยฤทธิ้ ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
22. นายวันชัย เปล่ียนสุวรรณ อนุปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
23. นางสาวสุพรรณี เวียงยา ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
24. นายดนุพล เสนาธรรร ปวส. ธุรการท่ัวไป
25. นางสาวปุณซรัสม จ0ารูญ ปวส. ธุรการท่ัวไป
26. นางสาวพัทรียา ปีญญาพฤกษ์ ปวส. ธุรการท่ัวไป
27. นางสาววิมลณัฐ เทียนทอง
28. นางสาวพิมภิกา คะซ ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
29. นางสาวธนัชญา ข้ามแปด ปวส. ธุรการท่ัวไป
30. นางสาวเยาวเรศ โอลาด ปริญญาตรี ธุรการท่ัวไป
31. นางสาวสิริกัลยา สุดาจันทร์ ปวส. ธุรการท่ัวไป
32. นางสาวอรจิรา แพนไธสง ผู้ช่วยพยาบาล ธุรการท่ัวไป
33. นางศรีวัล แนวโปธา ตํ่ากว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
34. นางสาวสมบูรณ์ มหายศ ตํ่าก,ว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
35. นางปาริชาติ ดาดุล ตํ่ากว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
36. นายกิตติพักดิ้ ตาพง,b อนุปริญญาตรี พนักงานสถานท่ี
37. นางสาวปีทมา ประดับ ตํ่ากว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
38. นายวิชัย บ่อแก้ว ตํ่ากว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
39. นางซุติมณฑน์ ปีญญามาก ตรกว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
40. นางสมนาวัน ชัดแสนจักร ตร ก ว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
41. นางดาเรศร์ ชันคำ'นันต๊ะ ตรกว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
42. นางจุฬาลักษณ์ สมใจ ตรกว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
43. นางสราภรณ์ สลักหล่าย ตรกว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี
44. นางธาดาพันธ์ เธียรทิม ตากว่า ม.6 พนักงานสถานท่ี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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ชื่อ -  สกุล วุฒิการสืกษา ปฏิบัติหน้าที่
สอบวิชา สนับสบุบ/ธุรการทั่วไป

45. นายสงกรานต์ กานิยะ ม.ร พนักงานสถานท่ี
46. นางธนัขซา ปาธนู พนักงานสถานท่ี
47. นายนิภัทร์ คุฌารูป ม.6 พนักงานสถานท่ี
48. นายทวิทย์ สมยศ ปริญญาตรี พนักงานขับรถยนต์
49. นายจิระพงศ์ โกยทรัพย์ ปริญญาตรี พนักงานขับรถยนต์
50. นายวิทยารัตนั ตีทอง ปริญญาตรี พนักงานขับรถยนต์
51. นายจิรพันธ์ สุวรรณไพ ปริญญาตรี ยาม
52. นายขูขัย กมลกสิณพิทักษ์ ม.6 ยาม
53. นายเปรมขัย ถ่ินแปง ม.ร ยาม

แผนปฐนัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



ข้อมูลนักเรียน นักสิกษา
7.1 จำนวนนักเรียนนักสีก,ษา ปีการสืกษา 2563 (ปีป้จจุบัน)

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังสิน 1,836 คน
ภาคเรียบที่ 2/2563 (ปีต่อไป)

ประ๓ ทวิชา/สาซา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส ระ ดับ ป.ตรี/ป ทส. รวมทั้งสิบ

น่ีเท่ี 1 ฟ ้ท ื2 ช่ีเท่ี 3 รวม แทื 1 4 ท ี2 รวม ช่ีเท่ี 1 ฟ ้?เ2 รวม

รวมทั้งสิบ 403 314 294 1,011 407 382 789 20 16 36 1,836

1. ประ๓ ทวิชาพณิชยกรรม - บริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญซี 95 86 92 273 140 141 281 20 16 36 590

- สาขาวิชาการขาย/การตลาด 43 24 35 102 35 41 76 - - - 178

- สาขาวิชาเลขานุการ - 12 10 22 - 11 11 - - - 33

- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน - - - - 17 30 47 - - - 47

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 59 51 200 - 61 61 - - - 261

- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 51 - 51 - - - 51

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 12 - 12 - - - 12

2. ประ๓ ทวิขาคหกรรม

- สาขาวิชาคหกรรม 10 7 11 28 16 7 23 - - - 51

- สาขาวิชาแฟช่ันและสิงทอ 3 9 6 18 3 7 10 - - - 28

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

3. ประเภทวิชาสิลปกรรม

43 35 32 110 33 26 59 ” “ " 169

- สาขาวิชาวิจิตรสีลป้ 1 7 4 12 - - - - - - 12

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก 48 21 18 87 - - - - - - 87

- สาขาดํจิทัลกราพิก - - - - 46 21 67 - - - 67

4. ประ๓ ทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 70 54 35 159 54 37 91 - - - 250

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสับ ท้ังปีการสิกษา (2563) รวมท้ังสิน500 คินิ
2.1 หลักสูตรวิชาซีพระยะสั้น 500 คน 2.2 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - คน 2.3 หลักสูตร ปซด. - คน
2.4 หลักสูตรเสริมวิชาซีพ (แกนมัธยม) - คบ 2.5 หลักสูตระยะสั้น ตซด. - คน 2.6 หลักสูตอื่น ๆ - คน

แผนปฐบต้ราขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกีษาแพร่



ข้อมูลนักเรียน นักสีกษา
7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักสีกษา ปีการสีกษา 2564 (จต่อไป)

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังสิน 2,044 คน
ภาค ริยบท่ี 1/2564 (จต่อไป)

ประ๓ทวิชา/สาขา ระลับ ปวช. ระลับ ปวส. ร: ลับ ป.ตริ/ปทศ. รวมท้ังสิบ
ชี่เท ี่! ช ี่เท ี่2 ช่ีเท่ี 3 รวม ช่ี]ท่ี 1 ช่ีเท่ี 2 รวม ฟ้ท่ี 1 ช่ีเท่ี 2 รวม

รวมท้ังสิบ 460 403 314 1,177 420 407 827 20 20 40 2,044
1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม ■ บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญซี 80 95 86 261 120 140 260 20 20 40 561
- สาขาวิชาการขาย/การตลาด 40 43 24 107 40 35 75 - - - 182
- สาขาวิชาเลขาบุการ 20 - 12 32 20 - 20 - - - 52
- สาขาวิขาการจัดการส์านักงาน 20 - - 20 20 17 37 - - - 57
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 90 59 229 - - - - - - 229
- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 40 51 91 - - - 91
- สาขาเทคโนโลยีสารสบเทศ - - - - 20 12 32 - - - 32

2. ประ๓ ทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาคหกรรม 20 10 7 37 20 16 36 - - - 73
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิงทอ 20 3 9 32 20 3 23 - - - 55
- สาขาวิชาอาหารและโภชบาการ 40 43 35 118 40 33 73 - - - 191

3. ประเภทวิ1ชาสิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจิตรสิลป๋ 20 1 7 28 - - - - - - 28
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟก 40 48 21 109 - - - - - - 109
- สาขาดิจิทัลกราฟก - - - - 40 46 86 - - - 86

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 80 70 54 204 40 54 94 - - . 298

2. หลักสูครบอกระบบ/ระยะสัน ท้ังปีการสิกษา (2564) รวมท้ังสิน 500 คินิ
2.1 หลักสูตรวิซาซีพระยะสับ 500 คน 2.2 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - คน 2.3 หลักสูตร ปซด. - คน
2.4 หลักสูตรเสริมวิชาซีพ (แกนมัธยม) - คน 2.5 หลักสูตระยะสั้น ตซด. - คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ - คน

แผนปฏบตัร๊าชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอา1ซี'วสีกษาแพร่



ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

วิทยาลัยอาซีวติกษาแพร่
3.1 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ ่านมา (จงบประมาณ 2563

ประ๓ทรายจ่าย
รายจ่ายจริง รวม

งบประมาณ งบอุคหนุน บำรุงการศึกษา
งบบุคลากร

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 1,624,857.00 4,079,805.00 5,704,662.00

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซาวต่างชาติ - - 873,064.00 873,064.00

- ค่าตอบพนักงานราชกา ร 2,491,673.00 - - 2,491,673.00

งบคำเนินงาน 2,983,121.70 3,579,930.57 714,538.00 7,277,590.27

ค่าสาธารณูปโภค 1,550,848.36 443,248.43 - 1,994,096.79

งบลงทุน
ครุภัณฑ์ 22,680.00 978,620.00 3,005,390.00 4,006,690.00

- ช ุดปฏ ิน ัต ิการบวิการอาหารและเครื่องด ื่ม 985,000.00 - - 985,000.00

- ช ุดปฏ ิน ัต ิการพ ิมพ ์ด ีดด ้วยคอมพ ิวเตอร์ 1,498,000.00 - - 1,498,000.00

สิ่งก ่อสร้าง - - - -

งบอุดหนุน
- ค่าจัดการเร ียนการสอน - งบดำเนินงาน - -

- ค่าหนังสือเรียน - 2,113,940.90 - 2,113,940.90

- ค่าอุปกรณ ์การเรียน - 431,480.00 - 431,480.00

- ค ่าเครื่องแบบนักเร ียน - 908,100.00 - 908,100.00

- ค่ากิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพผู้เร ียน - งบดำเนินงาน - -

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
- โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาซีวด ีกษา 

ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม(เกก๐vative 

Technology) ให ้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

149,999.50 149,999.50

- โครงการเสรีมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา 

เทคโนโลยีส ิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ 

ห ุ่นยนต์อาซีวดีกษา

77,997.70 77,997.70

- โครงการส ่งเสร ีมการประกอบอาช ีพอิสระใน 

กลุ่มผู้เร ียนอาซีวดีกษา

157,275.00 — 157,275.00

- โครงการขยายและยก 

ส ู่ค ุณภาพมาตรฐาน

ระดับอาช ีวศ ึกษาทวิภาค ี 76,797.00 “ 76,797.00

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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ประ๓ทรายจ่าย
รายจ่ายจริง

รวม
งบประมาณ งบอุดหนุน บำรุงการศึกษา

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อ 

สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ 

ประซาชน

1,200,000.00 1,200,000.00

- โครงการลดปีญหาการออกกลางคันฃองผู้เรียน 

อาชีวศึกษา

23,308.00 " 23,308.00

- โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 69,655.00 - - 69,655.00

- โครงการอบุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ 

สยามบรมราชกุมารี

150,000.00 150,000.00

- โครงการอาชีวด้านยาเสพติด 39,950.00 - - 39,950.00

- โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 50,000.00 - - 50,000.00

- โครงการเสรีมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา

30,000.00 “ • 30,000.00

- โครงการส่งเสริมและสนับสบุนการประกัน 

คุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบ 

ออนไลน์

29,800.00 29,800.00

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 

อาชีวศึกษา

189,600.00 ~ 189,600.00

- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 - - 150,000.00

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสบุนเพื่อคืนครู 

ให้กับนักเรียบ

117,600.00 " 117,600.00

- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

621,996.25 “ “ 621,996.25

- บริการการ13กอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 341,546.00 - - 341,546.00

- เงินอุดหนุนทุบการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500.00 - - 72,500.00

- ค่าอุปกรณ์การเรียบชองนักเรียบ 147,420.00 - - 147,420.00

โครงการตามภาระงาบประจำ 18,914.00 282,301.00 1,084,483.00 1,385,698.00

รวมท้ังสิน 13,245,681.51 10,362,477.90 9,757,280.00 33,365,439.41

แผนปฎปิต่ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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ส่วนท่ี 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย จงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จต่อไป) 

วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

1. ประมาณการรายรับ 
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

- ยอดยกมาจากปีปีจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
- บกศ. (รับฝาก)

ข. เงินงบประมาณ จ 2564 (จต่อไป) 
ที่คาดว่าจะได้รับ
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

33,645,811.38 บาท

ค. เงินอุคหนุนโครงการจัดการสืกษาดังแต่ระดับ 
อนุบาลจนการสืกษาฃั้นพื้นฐานงบประมาณจ 
2564 (จต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

12,568,208.38 บาท
5,189,703.38 บาท
6.501.600.00 บาท

876,905.00 บาท
9,732,370.00 บาท

2.607.600.00 บาท
4.052.900.00 บาท 
1,000,000.00 บาท
2.071.870.00 บาท 

บาท
11,345,233.00 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (ยกมา) 829,593.00 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน 5,725,800.00 บาท
- ค่าหนังสือเรียน 2,188,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 503,240.00 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,059,300.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,039,300.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 
งบบุคลากร

33,645,811.38 บาท
9,513,516.00 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราซการ 2,607,600.00 บาท
- ค่าจ้างครูพิเศษ 1,648,000.00 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5,257,916.00 บาท

งบดำเนินงาน 8,4
-ค่าตอบแทน 2,771,100.00 บาท
- ค่าใช้สอย 1,174,800.00 บาท
- ค่าวัสดุ 2,060,000.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค 2,492,600.00 บาท

แผนปฏบิตัริา11ซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่



งบลงทุน 1,000,000.00 บาท
- ครุภัณฑ์ 1,000,000.00 บาท
- ส่ิงก่อสร้าง บาท

งบเงินอุดหนุน 3,795,540.00 บาท
- ทุนการสืกษาเฉลิมราซกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการสืกษาต้ังแต่ 

ระดับอนบาลจนการสืกษาฃ้ัน7  ’พนฐาน

45,000.00 บาท
3,750,540.00 บาท (ค่าหนังสิอค่าเครื่องค่าอุปกรณ์)

งบรายจ่ายอื่น 584,150.00 บาท
- ค่าคู่มือนักเรียนนักสืกษา 88,000.00 บาท
- ค่าบัตรนักเรียนนักสืกษา 88,000.00 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 408,150.00 บาท

โครงการ 6,040,775.00 บาท
-โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 1,567,100.00 บาท
- โครงการตามภาระงานประจำ
- โครงการพิเศษ (โมใช้เงิน สอศ./

4,473,675.00 บาท

สถานสืกษา)
บาท

สำรองเพื่อสนับสบุนงานนโยบายๆ 4,213,330.38 บาท

แผนปฎบิต้ราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่



ส่วนท่ี 3
3.3 ลรปุงบหนา้รายจา่ยจงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วทิยาลยัอาซวีสกืษานพร่

รายการตำใบ้ง่าย/รายง่ายตามงบประมาณ

แผนการใบ้จ่ายเงินจ ตามแผนปฏิบัติการ(จ2564)แหล่งเงินผลผลิต/โตรงการ
ผลผลิต โครงการจ้ตการติกบาสังแต่ระต้บอบุบาลจนการติกบาข้ันพบฐาน

บกต. แบ (ๆร้บฝาก) รวมสังสัน เป็นเงิน
ปวข. ปวล. ระยะสับ ลอต. รวม ค่าจ้ตการเริยบ ค่าหนังลิอเริยน ตำอุปกรฝการ ตำเต1องแบบ ค่าลิจกรรม 

พัฒนาทุ{นภาพ รวม
ผู้เริยบ

รวมหงส์น 336,100.00 7,369,400.00 346,800.00 1,680,070.00 9,732,370.00 6,555,393.๓ 2,188๓ 0.๓ 503,240๓ 1,059,3๓๓ 1,039,3๓๓ 11,345,233.๓ 11,691,303.38 876,905.๓ 33,645,811.38

งบบุคลากร - 2,607,600.00 - - 2,607,600.00 1,648,0๓.๓ - - - - 1,648,0๓.๓ 5,257,916.๓ - 9,513,516.๓

ค่าจ้างถูกจ้างบ้วตราว - - - 1,648,0๓.๓ - - - - 1,648,0๓๓ 5,257,916.00 - 6,905,916.๓

ค่าตอบพนักงาบราขการ 2,607,600.00 - - 2,607,6๓.00 - - - - - - - - 2,607,6๓.๓

งบตำ1นบงาบ 321,100.00 3,731,800.00 - - 4,052,9๓.๓ 3,784,0๓.๓ - - - 192,6๓๓ 3,976,6๓๓ 469,0๓.๓ - 8,498,5๓.๓

ค่าตอบนทน 321,100.00 1,000,000.00 - - 1,321,1๓.๓ 1,3๓,๓0.๓ - - - - 1,3๓,0๓.00 150,0๓.๓ - 2,771,1๓,00

ค่าเช่าบ้าน(ข้ันสัา) - - - - - - - - - - - - -

เงินค่าตอบนทบนอกเวลา - - - - - - - - - - - 150,0๓.๓ - 150,0๓.๓

เงินค่าลอนฟ้เตย 321,100.00 1,000,000.00 - - 1,321,1๓.๓ 1,300,0๓.๓ - - - - 1,3๓,0๓.๓ - - 2,621,1๓.๓

ค่าเบ้ียประธุมกรรมการ - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนพิเตพ)รท.และลจ.เต้มข้ัน - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนพิเตพ)อง 3 จว.ภาตใต้ - - - - - - - - - - - - -

ค่าใบ้ลอย - 431,800.00 - - 431,8๓.๓ 599,0๓ ๓ - - - - 599,๓0.00 144,0๓.๓ - 1,174,8๓.00

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต้า) - - - - - - - - -

ค่าเช่ารลยนต์(ข้ันตร) - - - - - - - - - - - -

ค่าใบ้จ่ายในการเติบทางใปราขการ - 150,000.00 - - 150,0๓.๓ 2๓,0๓.๓ - - - - 2๓ ,0๓ .๓ - - 350,000.00

ค่าช่อมรลยนต์ราร)การ - 70,000.00 - - 10, 000.00 60,0๓.๓ - - - - 60,0๓.00 - - 130,0๓.๓

ค่าซ่อมตรุภัณฑ์ - 50,000.00 - - 50 ,000.00 100,0๓.๓ - - - - 1๓ ,0๓ .๓ - - 150,0๓.๓

ค่าซ่อมสิงก่อลรัาง - 131,800.00 - - 131,800.๓ 1๓,0๓.๓ - - - - 1๓ ,0๓ .๓ - - 231,8๓ ๓

ค่าจ้างเหมาบริการ - 30,000.00 - - 30,0๓.๓ 61,0๓.๓ - - - - 61,0๓.๓ - - 91,0๓ ๓

ค่าเงินลมทบประภันสังตม - - - - - 78,0๓.๓ - - - - 78,0๓.๓ 144,0๓.๓ - 222,0๓ ๓

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกีษาแพร่



รายการค่าโร่[จ่าย/รายจ่ายคามงบประมาณ

แผนการไร่[จ่ายเไบปีตามแพบปฎิบ้ตการ(จ2564)แหล่งเไนพลผลิต/โครงการ
พลพลิต โครงการจัพการรกษาดังแต่ระดับอบุบาลจบการรกษาดับพบฐาน

บกค. ลีบ (ๆร้บฝาก) รวมดังดันเปีบเไน
ปวข. ปวส. ระยะดับ สอค. รวม ค่าจัดการเริยบ 

การสอบ ค่าหนังเอเริยบ ค่าอุปกรณ'การ 
เริยน

ค่าเคริองแบบ 
นักเริยบ

ค่ากิจกรรม 
พัณบาทุณภาพ 

ผู้เริยบ
รวม

ค่าวิสตุ - 700,000.00 - - 7๓ ,๓ 0.๓ 1,185,0๓.๓ - - - - 1,185,0๓.00 175,0๓.00 - 2,060,0๓.๓
วิ'สตุสำนักงาบ - 100,000.00 - - 1๓,0๓.๓ 150,0๓.๓ - - - - 150,๓0.๓ - - 250,๓0.๓
วิ'ลตุฟ้อเพลิงนละหล่อลีบ - - - 2๓,0๓.๓ - - - - 200,0๓.๓ - - 2๓,0๓.๓
วิ'?ตุไฟฟ้าและวิทยุ - 40,0๓.00 - - 40,0๓.๓ 80,0๓.๓ - - - - ๓ ,0๓ .๓ - - 120,0๓.๓

วัลตุการรกพา - 350,000.00 - - 350,0๓.๓ 360,0๓.๓ - - - - 360,0๓.๓ - - 710,0๓.๓
วิ'สตุงาบบ้านงานคร้ว - 100,000.๓ - - 1๓ ,๓ 0.๓ 2๓,0๓.๓ - - - - 2๓ ,0๓ .๓ - - 3๓,0๓.๓
วัลตุหนังลีอ วารลารนละตำรา - - - - - - - - - - 95,0๓.๓ - 95,0๓.๓
วิ'ลตุคอมพิวเตอร์ - 10,0๓๓ - - 10,0๓.๓ - - - - - 40,0๓.๓ - 50,0๓.๓
วิ’ลตุก่อลร้าง - 50,0๓.00 - - 50,0๓.๓ 1๓ ,0๓ ๓ - - - - 1๓,๓0.๓ - - 150,0๓.๓

วิ'ลตุยานพาหบะนละขบล่ง - 50,0๓๓ - - 50,0๓.๓ 50,0๓๓ - - - - 50,0๓.๓ - - 1๓,0๓.๓
วิ'ลตุเวขภัณฑ์ - - - - - - - - - - 40,0๓.๓ - 40,0๓.๓
วิ'ลตุโรJWนานล*เพยแพร่ - - - - 45,0๓.๓ - - - - 45,0๓.๓ - - 45,0๓ ๓
ค่าสาบารญปโภค (ขบพา) - 1,6๓,0๓.00 - - 1,600,0๓.๓ 7๓,0๓.๓ - - - 192,6๓.๓ 892,6๓.00 - - 2,492,6๓๓
ค่าโทรรพท์ - 1,6๓,0๓.๓ - - 1,6๓,0๓.00 7๓,0๓.๓ - - - 7๓ ,0๓ .๓ - - 2,3๓,000.00
ค่าไปรษณีย์ - - - - - - - - - - - -
ค่าบาประปา - - - - - - - - - - - -
ค่าไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - - .
ค่าบริการอินเตอร์เนต - - - - - - - 192,6๓.๓ 192,6๓.๓ - - 192,6๓๓

งบลงทุบ - 1,0๓,0๓.๓ - - 1,0๓,0๓.๓ - - - - - - - - 1,0๓,๓0.00
3.1 ครุภัณฑ์ - 1,0๓,0๓๓ - - 1,0๓,0๓.๓ - - - - - - - - 1,0๓,0๓๓

3.2 ลิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - -

งบเไบอุพหบุบ 15,000.00 30,000.00 - - 45,๓0.๓ - 2,188,0๓.๓ 503,240.๓ 1,059,3๓.๓ - 3,750,540.๓ - - 3,795,540.๓
- อุดหบุบลิงประดิษฐ์ไหม่และทุ่นยนต์ - - - - - - - - - - -
- ทุนการรกษาเQลิมราขๆ มาริ 15,000.00 30,0๓๓ - - 45,0๓.๓ - - - - - - - - 45,0๓ ๓
- อุตหบุบโครงการจัดการรกษาต์'งแต่ระดับ 

อบุบาลจบการรกษาข้ับพบฐาน - - - - - 2,188,000.00 503,240๓ 1,059,3๓๓ - 3,750,540.๓ - - 3,750,540๓

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่



รายการตำไข้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผบการไข้จ่ายเไบปิตามแผบปฏิบัติการ(ปี2564)แพล่งฝ็บผลผลิต/โตรงการ
ผลผลิต โครงการจัตการคักบาสังแต่ระคับอบุบาลจบการคักบาข็บพบฐาน

บกต. ส์บ (ๆรับฝาก) รวมหงส์บเปิบเไบ
ปวน ปวล. ระยะสับ ลอต. รวม ต่าจัตการเรียบ 

การลอบ ค่าหนังสอเรียบ ค่าอุปกรณ์การ 
เรียน

ค่าเต1องแบบ 
นักเรียบ

ค่ากิจกรรม 
พ้*เบาตุณภาพ 

ผู้เรียบ
รวม

- อุคหบุบกิจกรรมองค์การวิขาข้พอุตสาหกรรม - - - - - -

งบรายจ่ายอีบ - - - - - - - 584,150.00 584,150.00
- ค่าค่มิอนักเรียบ นักคักงรา - - - - - - - - - - - 88,000.00 88,000.00

- ค่าบัตรนักเรียบ นัก?เกบา - - - - - - - - - - - - 88,000.00 88,000.00

- ค่าประกันอุบัติเหตุ - - - - - - - - - - - - 408,150.00 408,150.00

โตรงการ - - 346,800.00 1,680,070.00 2,026,870.00 1,103,850.00 - - - 846,700.00 1,950,550.00 1,770,600.00 292,755.00 6,040,775.00

โตรงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ - - 239,100.00 1,328,000.00 1,567,100.00 - - - - - - - - 1,567,100.00

1.โครงการสิงประติพฐ์คบรุ่นใหม่ - - - 58,000.00 58,000.00 - - - - - - - - 58,000.00
2.โครงการกิจกรรมโครงงาบวิทยาศาสตร์ - - - 20,๓0.00 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00
3.โครงการการจัตการเรียบการสอบตาม
หลักสูตรกระทรวง?!กบาธิการเ?เบ
ภาบาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)

- - - 620,000.00 620,000.00 - - - - - - - - 620,000.00

4.โครงการการลดปิญหาการออกกลางคับของ 
นักเรียบ - - 20,000.00 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00

ร-โครงการจกอบรมและบรีการวิขาริ!พ 
เคส์อบทีร่วมกับจังหวัด ท้องลบ และ 
หน่วยงาบอ๋ึบา

- - 239,100.00 - 239,100.00 - - - - - - - - 239,100.00

ร-โครงการศูนย์ข่อมลร้างเทีอชุมขบ(Fix it 
center) - - - 500,000.00 500,000.00 - - - - - - - - 500,000.00

7-โครงการการหารายไต้ระหว่างของนักเรียบ 
นักคักบาทียากจบ - - - 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - - 30,000.00

ร-โครงการศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาขึวคักบา วิทยาลัยอาขีวคักบาแพร่ - - 80,000.00 80,000.00 - - - - - - - - 80,000.๓

โครงการตามภาระงาบประจ่า - - 107,700.00 352,070.00 459,770.00 1,103,850.00 - - - 846,700.00 1,950350.00 1,770,600.00 292,755.00 4,473,675.๓
1.โครงการการจัดการเรียนการสอบรรรมใบ 
สถานคักพา (ไมไข้ งปม.) - - - - - - - - - - - - -

แผนป/],บตราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่



รายการค่าใบ้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใบ้จ่ายเงินปิตามแผนปฏิบัติการ(ปิ2564)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการจัดการติกพาสังแต่ระดับอบุบาลจบการติกยาข้ันพนฐาน

บกต. อีน (ๆรับฝาก) รวมข้ังสันเป็นเงิน
ปาช. ปวส. ระยะสัน สอต. รวม ต่าจัตการเรียน 

การสอน ด่าหนังลิอเรียน ตาอุปกรณ์การ 
เรียน

ค่าเตรีองแบบ 
นักเรียน

ท่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน
รวม

2.โครงการเสริมลร้างประลบการณ์เรียนรู้สาย 
อาชีพของนักเรียบนักติกยาระดับข้ันปวข.1 : 5,500.00 . 5,500.00 . _ 5,500.๓
จการติกยา2564

3.โครงการเสริมสร้างประลนการณ์เรียบรู้ลาย 
อาชีพของนักเรียบระดับข้ันปวล.1 จการติกยา 
2564

- - - - - 14,000.00 - - - 14,000.00 - - 14,0๓๓

4.โครงการการจัดตารางสอนพิมพ์ดารางสอน 
และตรวจตารางภากเรียนท่ี 2 จการติกยา 
2563 และภาคเรียบท่ี 1 จการติกยา 2564

- - - - 3,500.00 - - - 3,500.00 - - 3,5๓ ๓

รใครงการเตรียมศวามพร้อมการทด?อบทาง 
การติกพา(Pre V-net) ของนักเรียนนักติกยา 
ระดับข้ัน ปวข.3 และ ปวส.2

- - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - - 5,0๓ ๓

6.โศรงการเปิดบ้านริขาการ (Open house) - - - - 100,000.00 - - - 100,000.00 - - 1๓,000.00
7.โศรงการการแข่งขันทักยะทางริขาการ 
ระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาศ ระดับชาติ 

ประจำจการติกพา 2563
- - - - - - - - 450,000.00 450,000.00 - - 450,0๓๓

รใครงการอกอบรมเชิงปฏิบ้ติการณ์การให้ 
ความรู้เพอพัฒนากระบวนการวัดผลและ 
ประเมินผลตามสภาพจริง

- - - - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - 25,0๓๓

9.โครงการจัดทำคลังข้อลอบมาตรฐานริชาชีพ - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.๓ - - 10,0๓๓

10.โครงการพัตเบาการสอบวัดมาตรฐาน 
ริขาชีพถู่สากล - - - - 20,000.00 - - - - 20,0๓.๓ - - 20,0๓.๓

11.โดรงการเสริมสร้างความรู้ความเข้า'ใจ 
น่ายวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียบ - - - - 5,000.00 - - - - 5,0๓.๓ - - 5,0๓ ๓

12.โครงการรักการอ่าน - - - - - 8,000.00 - - - - 8,0๓.๓ - - 8,0๓.๓

แผนปฎบิต้ริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกีษาแพร่



รายการกาไรีจ่าย/รายจ่ายกามงบประมาณ

แพบการไรีจ่ายเไบปีกามแผนปฎิบักิการ(ปี2564)แหล่งเไนผลผลิ*!/โกรงการ
พลพลิก โกรงการจักการรกบากังแก่ระกับอบุบาลจบการรกบาดับพบฐาน

บกศ . ลีบ (ๆรีบฝาก) รวมกังดับเป็นเไบ
ปวข. ปวล. ระยะดับ ทอศ . รวม กาจักการเรียบ 

การสอบ ก่าหนังสิอเรียน ศ่าธุปกรณ์การ 
เรียน

ก่าเศ ร ีองแบบ 
นักเรียบ

ศ่ากิจกรรม 
พเนบา*)ณภาพ 

ผู้เรียบ
รวม

13.โกรงการนบ*แนวการเรียบการสอบระบบ 
หวิภาร - - 5,000.00 - - - 5,000.00 - - 5,000.00

14.โกรงการนิเทศกิกกามผลการอก 
ประลบการณ์วิขารีพและอกอารีพ - 84,680.00 84.680.00 - - - - - - - 84,680.00

15.โกรงการปฐมนิเทศนักเรียบ นักรกบารก 
ประลบการณ์วิขารีท/รกอารีท - - - 54,950.00 54,950.00 - - - - - - - 54,950.00

16.โกรงการสัมมนานักเรียบ นักรกบารก 
ประลบการณ์วิขารีพ/อกอารีพ - - - - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - - 15,000.00

17.โกรงการประขาสัมพับเรหน่วยงาบลลาบ 
ประกอบการ - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - 10,000.00

18.โกรงการประทุมสัมมาบาเรีงปฎินักิการ 
พั*นบานพบการปีกไบลทาบประกอบการ - - - 76,800.00 76,800.00 - - - - - - - - 76,800.00

19.โกรงการมารยาทงามสิบลาบวิเยบยรรมไทย - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - - 5,000.00

20.1กรงการท*!ลอบPre Toeic ของนักเรียบ 
นักรกบาวิทยาลัยอารีวรกบาแพร่ - - - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00

21.โกรงการวิบสัาสัt y ของ'ขาร  กาลบา 
พระมหากบ้ก่รีย์ - - - - - - - - 35,000.00 35,000.00 - - 35,000.00

22.โกรงการกักบาตรเรอนละกเง ฟ้งยรรม 
เกอบละหน - - - - - - - - - - - 5,000.00 - 5,000.00

23.โกรงการเรีอบเพาะขำภูมปิญญาบุรผาการ 
วิถ - - - - - - - - - - 5,000.00 - 5,000.00

24.โกรงการวิกอาลาพัเยบาว ิ'ก มัลยิก โบลลั 
กรีสฅ์ วิทยาลัยและทุมขบ - - - - - - - - - - 2,250.00 - 2250.00

แผนปฎิ,บตราขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่



รายการค่าใขัจ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใขัจ่ายเโบจ ตามแผนป/]ง ตการ(จ2564)แหล่งเโบผลผลิต/ใครงการ
ผลผลิต โศรงการจัดการคักบาต้ังแต่ระดับอบุบาลจบการคักบาข็นพ้ึบฐาบ

บกศ. อบ (ๆร้บฝาก) รวมต้ังลิบเปิบเโบ
ปวข. ปวส. ระยะสัน สอศ. รวม ค่าจัดการเรียบ 

การสอบ ค่าหนังสอเรียบ ค่าอุปกรณ'การ 
เรียบ

ค่าเศรีองแบบ 
นักเรียบ

ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียบ
รวม

25.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิ 
บาลใบสลาบคักบาภู่หลักปริ1ซญาของ 
เตรพฐกิจพอเพียงและการปฐมบเทศสมาขิก 
องค์การนักวิขาการนักวิขาขิพใบอบาคตแห่ง 
ประเทศไทยใหม่ เพ๋ึอเตรียมความพร้อมใบการ 
เรียบสายอาขิพ ประจำจการคักบา 2564

150,000.00 150,000.00

26.โตรงการกิจกรรมขมรมวิขาขิพและขมรม 
รสระ - - - - - - 45,000.00 45,000.00 - - 45,000.00

27.โตรงการวิบไหว้ครู ไหว้ครูข่าง - - - - - - - - - 40,000.00 - 40,000.00

28.โตรงการการประชุมทางวิขาการองค์การ 
บักวิขาขิพใบอบาคตแห่งประเทศไทย และการ 
แข่งขับพักบะวิขาขิพ วิ'ขาฟันฐาน ไบระดับ 
หน่วย ระดับอาขิวคักบาจังหวิดแพร่ ระดับ 
ภาคเหบอ และระดับขาติ

- - - - - - - 100,000.00 100,000.00 - - 100,000.00

29.โตรงการแข่งขับกิหาอาขิวเกมส์ระดับ 
อาขิวคักบาจังหวิดระดับภาคระดับขาติ - - - - - - 100,000.00 - 100,000.00

30.ใครงการเลอกต้ังประธานขมรมวิขาขิพ 
และเลอกต้ังบายกองค์การบักวิขาขิพไน 
อบาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาขิวคักบาแพร่

- - - 1,500.00 1,500.00 - - 1,500.00

31.ใครงการการพัฒนาคุณภาพลูกเลิอวิสามัญ - - - - - - - - 70,000.00 - 70,000.00

32.โตรงการอาขิวะแพร่ร่วมใจย้ิมไหว้สวิสด 
(ไม่ไขั งปม.) - - - - - - - - -

33.ใตรงการกิจกรรมส่งเสรีมพัฒบาตบเองภู่ 
ความเปิบเลิศ - - - - 2,500.00 - 2,5๓.00

34.โครงการกิจกรรมการแข่งขับกิหาลิภายใบ 
ต้านภัยยาเสพติดประจำปีการคักบา 2564 - - - - - - - - - - - 40,000.00 - 40,0๓.๓

แผนปฎปิตีริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่



รายการค่าใบ้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใบ้จ่ายเงินจ ตามแผนปฏิบัติการ(จ2564)นหล่งเงินผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการจัดการติกพาตงแต่ระตับอบุบาลจนการติกยาข้ันพบฐาน

บกศ. อีน (ๆรับฝาก) รวมหงสันเป็นเงิน
ป'}ช. ปวส. ระยะสัน สอศ. รวม ค่าจัดการเรียน 

การสอน ค่าหนังสิอเรียน ค่าอุปกรณ์การ 
เรียน

ต่าเตรีองแบบ 
นักเรียน

ค่ากิจกรรม 
ทัพนาๆ ณภาพ 

ผูเ้รียน
รวม

35.โตรงการทัพบางานนักติกยาวิชาทหาร - - - - - 20,000.00 - 20,000.00
36.โตรงการประทุมผู้ปกครองและปฐมนิเทต 
นักเรียน นักติกยาระดับข้ัน ปาข.1 ปาล.1 (ใบ้ 
งบลมาคมๆ )

- - - - - - - - - - - 125,000.00 125,000.00

37.โตรงการแนะแนวการติกยาสํญจรเบ้งรุก - - - - - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00
38.โตรงการมอบทุนการติกยาแก่นักเรียน 
นักติกยา (ใมใบ้ งปม.) - - - - - - - - - - - - -

39.โตรงการม้ขรมนิเทศนักเรียน นักติกยา - - - - - - - - - - - 2,000.00 - 2,000.00
40.โตรงการปิจรมนิเทศนักเรียนนักติกยาและ 
งานบายเนยร' - - - - - - 30,000.00 30,000.00 235,900.00 - 265,900.00

41.โครงการติดตามผู้สำเรีจการติกยา (ใมใบ้ 
งปม.) - - - - - - - - - -

42.โครงการปรับฟล๋ึยนพฤติกรรมนักเรียน 
นักติกยาเพีอแก้ปีญหาด้านความเส์ยง 5 ด้าน 
โดยใบ้กระบวบการอบรมและดนตรี กิหา 
นันทนาการ

- - - - - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00

43.โตรงการตรวจลุขภาพและหาสารเลพติด 
นักเรียบ นักติกยา - - - - - - - - - - 258,150.00 - 258,150.00

44,โครงการลดปิญหาการออกกลางดันของ 
ผู้เรียน - - - 20,000.00 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00

45.โตรงการเย๋ึยมบ้านนักเรียน นักติกยา (ใบ้
งบ สอศ.)
46.โตรงการประทุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักติกยา - - - - - - - - - - - 79,875.00 79,875.00

47.โตรงการกิจกรรมพบและให้คำปรีกยา 
นักเรียน นักติกยา (Home Room) - - - - - - - - - 2,700.00 2,700.00 - - 2,700.00

48.โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
อิเลิกทรอนิกส์ของนักเรียน นักติกยา (E -
Portfolio)

- - - - - - - - - 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.๓

49.โตรงการคลินิกการให้คำปรีกยานักเรียน 
นักติกยา (ไม่โบ้ งปม.) - - - - - - - - - - - - - -

แผน,ปฎบิต้ริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีสกีษาแพร่



แผนการไข้จ่ายเโนจ ดามแผนปฏิบัติการ(ปี2564)แหล่งเไบผลผลิด/โครงการ
ผลผลิต โครงการอัดการคักบาด้ังแต่ระด้บอบุบาลจบการคักบาข้น'พบฐาน

รายการค่าไข้จ่าย/รายจ่ายดามงบประมาณ
ปวข. ปวส. ระยะสับ ทอต. รวม ค่าอัดการเรียบ 

การลอบ ค่าหนังสอเรียบ ค่าอุปกรณ์กา! 
เรียบ

ค่าเครีองแบบ 
นักเรียบ

ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียบ
รวม บกศ. ส์บ (ๆรับฝาก) รวมด้ังสันเปิบเโบ

50.โตรงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขป้ญหายา 
เลพติด (TO BE NUMBER ONE) (เมไข้ งปม.)

- - - . - - -

51.โตรงการป้องกันและแก้ปิญหาการด้ังตรรภ์ 
ไนวัยรุ่น - - - - - 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.๓

52.ไตรงการพบกันก่อนลาย - - - 2,500.00 2,500.00 - - 2,5๓.๓
53.โตรงการการตรวจติดตามควบดุมการเข้า 
หอพัก บ้านเข่าของนักเรียบ นักคักบา - - - - - - - 10,000.00 - 10,0๓.๓

54.โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับด้าน 
สุขภาพ โรคและอาการเจ่บป่วยต่างๆ - - - - - 2,700.00 - 2,7๓.๓

55.โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับสุขาภิบาล 
อาหารแก่ผู้ประกอบการการจำหน่ายอาหาร 

โบสถานคักบา
- - - - - - - 2,000.00 - 2,0๓.๓

56.ไตรงการสถานคักพาปลอดภัย - - - - - 2,300.00 - 2,3๓.๓
57.โตรงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการ 
ส์อสารภาพาอังกฤบไนงาบอา?พ ส่าหรับ 
นักเรียบ นักคักบา วิทยาลัยอา?วคักบาแพร่

- - - - 12,400.00 - - 12,400.00 - - 12,4๓.๓

58.โครงการมอบใบประกาคบยบ้ตรแก่ 
ผู้ส่าเรีจการคักบา - - - - - - 87,880.00 87,880.๓

59.โครงการคบคั ตรีอา?วะแพร่ - - - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - - 15,0๓.00
60.โตรงการตรวจสุขภาพประจำปีของ 
บุคลากรใบสถานคักบา (ไมไข้ งปม.) - - - - - - - - -

61.โครงการวับบุ?เตาจิตผู้ถูงอา!(อา?วคักบา 
แพร่ - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - 10,0๓.00

62.โตรงการดูแลรักพาและปรับปรูงภูมิทัศน์ 
ภายใบสถานคักบา - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - 50,0๓.๓

63.โครงการห้องบ้ําห้องส้วมสะอาดน่าไข้ - - - - - - - - 20,000.00 - 20,0๓.๓
64.โครงการอบุรักบ์พลังงาบไฟฟ้า และ 
บ้ําประปา ภายไนวิทยาลัย - - - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - 30,0๓ .๓

แผนปฎบิต้ราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกใะทแพร่
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รายการค่าใบ้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใบ้จ่ายเงินปิตามแผนปฏิบัติการ(ปี2564)แหล่งเงินผลผลิต/ใตรงการ
ผลผลิต โตรงการจัดการติกพาตงแค่ระดับอบุบาลจบการติกยา•บนหนฐาน

บกต. อีนๆ(รับฝาก) รวมทงสับเป็นเงิน
ปวช. ปวส. ระยะสับ สอต. รวม

ค่าจัดการเรียน 
การสอบ

ค่าหนังลิอเรียบ ค่าอุปกรณ์การ 
เรียน

ด่าเตรีองนบบ 
นักเรียน

ด่ากิจกรรม 
พัฒนาดุผภาพ 

ผู้เรียน
รวม

76.โตรงการซ่อมแซมโปรพตเตอและอุปกรณ์ 
พ่วงร์ สำหรับห้องเรียบ ห้องปฏิบัติการ - - - 30,0๓.๓ - - - - 30,000 . ๓ - - 30,0๓๓

77.โตรงการจัดหาตรุภัณฑ์ - - - 3,0๓.๓ - - - - 3 ,(>๓ ๓ - - 3,0๓.๓
78.โตรงการจัดหาครุภัทฑ์ตู้เก็บเอกลาร 
ลาขาวิซาการจัดการสำนักงาบ - - 8,0๓.๓ - - - - 8 ,0 ๓ .๓ - - 8,0๓ ๓

79.โครงการจัดหาม่านังนสง ห้อง 337 
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน - - - - 14,4๓.๓ - - - - 14,4๓.00 - - 1 4 ,4 ๓ ๓

80.โตรงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทุดอกปฏิบัติ 
แผนกการตลาด (ห้อง 523)

" • - - 20,0๓.๓ - - - - 20 ,000.00 - 20,0๓.00

81.โตรงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
แผนกการตลาด - - - - - 20,0๓.๓ - - - - 20 ,000.00 - 20,0๓ ๓

82.โครงการสร้างเสรีมประลบการณ์เรียบร้ถู่ 
ลายอาชีพของนักติกยาระดับปวส.1 จ 
การติกยา 2564

- - - - - 3,0๓.๓ - - - 5 ,000.00
3,000.00

83.โตรงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
สาขาวิชาชีพการตลาด

■ "
- 20,0๓๓ - - - - 2 0 ,0 ๓ ๓ - - 20,0๓.๓

84.โตรงการจัดหาครุภัณฑ์เครีองพิมพ์ประจำ 
สาขาวิชาการบัญชี - - - - 5,0๓.๓ - - - - 5,0๓ .00 - - 5,0๓.๓

85.โครงการจัดหาครุภัณฑ์หัดลมเพดาน 
ประจำห้อง 432 434 และ 435 สาชาวิชาการ 
บัญชี

- - - - - 13๓ 0๓ - - - - 1 3 ,2 ๓ .๓ - - 13 ,2๓ .๓

86.โตรงการจัดครุภัณฑ์โต้ะบัญชีนักเรียน ห้อง 
513 สาขาวิชาการบัญชี - - - - - 24,0๓๓ - - - - 24,000.00 - - 24,(>๓.00

87.โครงการอกสมรรถนะทางวิชาชีพนักบาร์ 
เทนเดอร์เพ๋ึอเตรียมการเข้าร่วมการแช่งขัน 
การทักยะวิชาชีพระดับภาค/ระดับประเทค

- - - 10,0๓๓ - - - - 10 ,0๓ .๓ - - 10,0๓๓

88.โตรงการอบรมเซิงปฏิบัติการพัฒนางาน 
คหกรรมคาสตร์ - 20,0๓.๓ - 2 0 ,0 ๓ .๓ - - - - - - - 20,(>๓๓

แผนปฏบิติัราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกีษาแพร่



รานการค่าใ#จ่าย/รายจ่าน*ทนงบประมาณ

แผบการใ#จ่ายเวิบปิตามแผบปงุ่)ปติการ(ปี2564)แพล่งเวิบผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการจค่การติกบาค็งนค่ระหับอบุบาสจบการติกบาขบฟ้บฐาบ

บกค. แบๆ(รับฝาก) รวมสังส์บเป็นฟ้บ
ปวข. ปวส. ระยะสับ สอค. รวน

ค่าอัตการเใยบ 
การสอบ

ค่าหนังเอเริยบ
ค่าชุปกรณ์การ 

เใยบ
ค่างคร้องนบบ 

นักเใยบ

ค่า?เจกรรน 
หัพบาทุณภาห 

ผู้เใยบ
รวน

89.โครงการอบรมเร่!งปฐบ้ติการการออกแบบ 
UX/UI Design การออกแบบเหอสร้าง 

ประสบการณ์ที*ให ้กับผู้บริโภค
- - 20,000.๓ - 2 0 ,0 ๓ .๓ - - - - - - - - 20,0๓.๓

สภูติโอสาขาวิขาการคอมหิวเตอร์กรา?เก ■ • ■ " 30,0๓.๓ ■
■

3 0 ,0 ๓ .๓
■

30,0๓.๓

91.1ครงการ#คหาครุภัณฑ์โรรและ๓'าสั 
สำนักงาบ - - - - 20,0๓.๓ - - - - 2 0 ,0 ๓ .๓ - - 20,0๓.๓

92.โครงการปรับปรุงและหัคณาห้องหักค3 
และห้องปงุ่)ปติการคอมหิวเตอร์ - - - 20,0๓.๓ - - - 2 0 ,0 ๓ .๓ - - 20,0๓.๓

93.โตรงการการอบรมเร่!งปฎปติการเขยบ 
โปรแกรมภาบาPythno ตรวจอับวิตอุบบบอร์ต 
Raspberry Pi

- - 30,0๓.๓ - 3 0 ,0 ๓ .๓ - - - - - - - - 30,0๓.๓

94.โครงการอัตหาครุกัณฑ์ห้องปฐฟ้ติการ743 
สาขา'วิ'ขาวิจิตรติลง - - - - 10,0๓.๓ - - - - 1 0 ,0 ๓ .๓ - - 10,0๓.๓

95.โครงการ ปรับปรุงห้อง 132 - - - - 20,0๓.๓ - - - - 2 0 ,0 ๓ .๓ - - 20,0๓.๓
96.โครงการ อบรมหัตเบาหักบะภาบาอังกฤบ 
โคยการใ#Application Echo VE โห้แก่ 
นักเริยบ นักติกบา

- - - - 5,0๓.๓ - - - 5 ,0 ๓ .๓ - - 5,0๓.๓

97.โตรงการอบรมโห้ตวามJเกียวกับ 
ประว้ติคาสตร์ขาคโหยและติกบาภูงาบ - - - - 8,0๓.๓ - - - - 8 ,0 ๓ .๓ - - 8,0๓.๓

98.โตรงการอบรมหั*เบาหักพะตาบภาร 
ส์อสารภาบาอังกฤบเทีอเคริยมความหร้อม 
สำหรับการหำงาบ

- - - - 10,0๓.๓ - - - - 1 0 ,0 ๓ .๓ - - 10,000 .๓

99.โครงการติตหังตาจ่ายกับบกอาตารแปร3ป 
อาหาร - - - - - - - - - - 5,0๓.๓ - 5,0๓.๓

100.โครงการปรับปรุงห้องบาอาคารแปร3ป 
อาหาร - - - - - - - - 15,0๓.๓ - 15,0๓.๓

101.1ครงการ อบรมเร่!งปฐปติการหัคเบา 
ผลิตกัณฑ์เนเกอร้ (ขบนปีง) - - 37,7๓.๓ - 3 7 ,7 ๓ .๓ - - - - - - 37,7๓.๓

แผนปฎปิตริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีตกิษาแพร่



รายการค่าพจ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผบการพจ่ายเโบจดามนผบปฏิบัติการ(จ2564)แหล่งเโบผลผลิต/โดรงการ
ผลผลิต โครงการจัดการคักบาตงแต่ระดับอบุบาลจนการคักบาข้นพบฐาน

บกศ. อีนๆ(รับฝาก) รวมหงส์บเป็บเโบ
ปาข. ปวส. ระยะสับ สอด. รวม ด่าจัดการเรียบ 

การสอบ
ค่าหนังสิอเรียบ

ค่าอุปกรณ์การ 
เรียบ

ค่าเดรีองแบบ 
นกเรียน

ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียบ
รวม

102.โตรงการการพัฒนาบุคลิกภาพลู่การเป็น 
ผู้นำ - - - - - - - 40,0๓.๓ - 40,0๓.๓

103.โครงการอบรมเขีงปฏิบ้พัการการเขียน 
โครงการนละเพนปฏิบัติงานเพ๋ึอเพมพักยภาพ 
การบริหารจัดการขมรมวิขาขีพนละองค์การ 
นักวิขาขีพไนอนาคตแห่งประเทคไทย

- - - - 20,0๓.๓ 2 0 ,0 ๓ .๓ - - 20,0๓.๓

104.โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของ 
วิทยาลัยอาขีว?เกบาแพร่ - - - - 1๓,0๓.๓ 1๓ ,0๓ .00 - - 1๓,0๓.๓

105.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล 
วิทยาลัยอาขีว?เกบาแพร่ - - - - - - - 25,000 .๓ 2 5 ,๓ 0 .๓ - - 25,0๓.๓

106. โครงการจัดหาครุลัผท์ดู้เกบเอกสารงาน 
ทะเบิยน - - - 17,750.00 - - - - 17,750.๓ - - 17,750.๓

107.โครงการอบรมลัมมนาเฟ้อพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการ?เกบา - - - 100,0๓.00 - - - - 1 ๓ ,0 ๓ .๓ 450,0๓.๓ - 550,0๓.๓

108.โครงการติดตงเพมเติมระบบเลิยงดาม 
สายภายในวิทยาลัย - - - - - 50,0๓.๓ - - - - 5 0 ,0 ๓ .๓ - - 50,(>๓.๓

109.โครงการอบรมภาษาจนด้วยภาบาอังกฤษ 
(Chinese Training in English) - - - - 12,2๓.๓ - - - - 12 ,2๓ .๓ - - 12,200.๓

แ0.โครงการพัฒนาส์อการเรียนการสอน๒'T 
(อินเตอร์เนตของสรรพส์ง) - - - - 33,0๓.๓ - - - 3 3 ,0 ๓ .๓ - - 33,0๓.00

111.โครงการเหคกาลเค้กเหอการ?เกบา - - - - - - - - - - - - - -
112.โครงการจัตหารครุภัณพั
เครีองปรับอากาศ ประจำฟ้อง 511 ห้อง
องค์การนักวิขาขีพในอนาคตนห่งประเทศไทย

- - - - - 64,0๓.๓ - - - - 6 4 ,0 ๓ .๓ - - 64,0๓.00

113.โครงการจัดข้อโทรพัศนํสำหรับห้องเริยน 
ห้องปฏิบัติการ - - - - - - - - - - 17,8๓.00 - 17,8๓.00

สำรองชุกเรบ - - - - 19,543.๓ - - - - 19,543.๓ 4,193,787.38 - 4,213,330.38

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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1.โค'รงการ ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดซอบ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานดิกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการดิกษา

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาดิฉบับ 
ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปัาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงดิกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลัองกับความด้องการของการพัฒนา 
ประเทศ

3.4 ยุทธศาสตร์สำน้กงาบคณะกรรมการการอาข้วดิกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการดิกษาของวิทยาลัยอาซีวดิกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช้

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสดิปัญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

แผนปฏบิตัริาขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีดกิษาแพร่
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพร;'ราชดำรัสชอง พระนาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
ลิงประดิษฐ์ คือ การสร้างสรรค์ลิงหน่ึงลิงใดท่ีใม่เคยมืมาก่อน อาจจะเป็นเครื่องมือง่าย  ๆ เพ่ือใช้ใน 

การดำรงชีวิต หรือการสร้างสรรค์กระบวนการผลิตใหม่  ๆ หรือการสร้างเครื่องจักรท่ีขันช้อนในการสร้างลิงประดิษฐ์ 
ขึ้นมานั้นอาจเกิดจากความจำเป็นเพื่อจะตอบสนองความต้องการ หรืออาจเกิดจากความบังเอิญ ชีงบางอย่างมี 
วิวัฒนาการ เป็นต้น และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นั้นต้องอาลัยความรู้ทางต้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
ทักษะวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานในการสร้างผลงานส่ิงประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

วิทยาลัยอาชีวคืกษาแพร่ ไต้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญชองการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
ของนักเรียน นักคืกษา จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตไต้คิดเป็น ทำเป็น 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวน การคิด 
และปฎน้ตจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานชองการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์ให้มืคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติต่อไป
5. วัตอุประสงค์

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียบนักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยอาลัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานใบการประดิษฐ์คิดค้นส่ิงประดิษฐ์

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีโอกาสร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม สร้าง
ส้มพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดขอบกล้าคิด กล้าทำอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ไต้อย่างกว้างขวาง

6. เปีาหมาย ระลับจังหวัด ระลับภาค และระลับชาติและลัวชี้วัคความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 12 ข้ึน
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถประดิษฐ์คิดค้นผลงาบสิ่งประดิษฐ์โดยอาลัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพไต้

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไต้ สร้างส้มพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบกล้าคิด กล้าทำอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์1ต้อย่าง 
กว้างขวาง

แผนปฎบิต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบคำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารค ำเน ิบ ก าร
ระยะเวล าค ำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. การประกวด เผยแพร่ 

สิ่งประดิษฐ์ของคบรุ่นใหม่1 

การประกวด เผยแพร่ 

สิ่งประดิษฐ์ของคบรุ่นใหม่

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การคำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 58,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุในการจัดทำสิงประดิษฐ์ 12 ช้ิน 58,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียบนักศึกษารู้จักประดิษฐ์ดิดด้นผลงานสิงประดิษฐ์ โดยอาลัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

และทักษะวิซาชีพเป็นพ้ืนฐานในการประดิษฐ์คดด้นสิงประดิษฐ์
9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำอย่างมีเหตุผล

10. การติดตามนักเรียบ และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามผลงานสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ว่าผลงานอยู่ในระดับใด/ผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ซองคนรุ่นใหม่
10.2 ทำแบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับผลงาบส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

(นายทวิ ไพกุมภัณฑ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนา บวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

แผนปฏบิตัริาขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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flda
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

แผนปฎบิต้ราขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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2.โครงการ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างชีดความ่สามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการสิกษา
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเ้ดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิพัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไช 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทบ เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ชื่อสัตย์ เสิยสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยชน่ฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง 

แผนปฏิบัติ'ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซวศึกษาแพร่
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3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกป็จจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวช้องกับชีวิตของทุก 

คน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่าง  ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง  ๆใช้เพื่ออำนวย 
ความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ 
ศาสตร์อื่น  ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้๓ ดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญ 
มากที่จะให้มีการศึกษาด้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ัง 
ความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์มีทักษะที่สำคัญในการคันคว้าหาความรู้ มีความสามารถ 
ในการแก้ป็ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ขึ้งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนจึง 
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ ความเช้าใจ โลก 
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม และท่ีสำคัญ 
อย่างยิ่งคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแช่งขันกับนานาประเทศ และ 
ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ฉะน้ันจึงควรปลูกฝืงให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ของนักเรียนในนิจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนักเรียนควร 
แสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายบอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม 
หนี่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการ 
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงาบของตนเองกล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง ข้ึงจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด ความคิดรีเรื่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแปลกใหม่ขึ้งเป็นผลท่ีเกิด 
จากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต 
และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันใบสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในนิจจุบัน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นเพ่ือให้นักเรียบเห็บความสำคัญของ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเกิดความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผีเกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นโดยการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมอย่างเต็มคักยภาพ
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักเรียนให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิกษาค้นคว้านำเอาภูมิปีญญา 
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใซ้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือการเรียนเจากประสบการณ์จริง แก 
ปฏิบ้ตให้ทำใต้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่เอ ย่างต่อเนื่อง

5.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มิความสามารถต้านวิทยาศาสตร์ สามารถแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานคิกษา จนเป็นท่ียอมรับชองสังคม ชุมชน และท้องถ่ินไต้

6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน ปวช. จำนวน 1 โครงงานเช้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ. 
และระดับสูงต่อไป

6.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน ปวส. จำนวน 1 โครงงาบเช้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ. 
และระดับสูงต่อไป

6.1.3 นักเรียน นักคิกษา ที่ลงทะเปียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ไต้เช้าร่วมกิจกรรม 
วิทยาศาสตร์

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักคิกษาเห็นความสำคัญชองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.2.2 นักเรียน นักคิกษา ไต้รับการแกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง สามารถคิดเป็น ทำเป็น และ 

สามารถนำทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตลอดจนภูมิปีญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ 
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.2.3 นักเรียน นักคิกษาไต้รับการส่งเสริม ไต้เช้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ 
สังคม

7. กิจกรรมและหรือชั้นตอบดำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ห.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดนิทรรศการเผยแพร่นิดาแห่ง 

วิทยาศาสตร์

3.2. จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้าน 

วิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ 

ต่าง ๆ
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ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ห. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.3. เข้าประกวดแข่งขับในระดับ 

อศจ. และอื่น ๆ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนิบโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ช้ินงาน 20,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใข้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาด้นคว้าน0าเอาภูมิป็ญญาท้องถิ่น 

มาประยุกตํไซ้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผล

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่อ4พืช)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายสุทธิพงษ์ โซติพสุ'ทธิเมธ)
ตำแหน่ง รองผ้'อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ £ '
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.โครงการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปีนภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP) สาขาการโรงแรม และสาขาอาหารและโภซนาการ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงาบประจำ
□  โครงการพิเศษ (โม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญ้ตการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำน้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือใบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ลิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มืเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติฟ้ญญา)
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาธปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นสีกษาเล่าเรียบทั้งทางตรง และทางอ้อม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎิบ้ติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการสีกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการสีกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาขีวสีกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาขีวสีกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

โครงการ EP หรีอท่ีมีซ่ือเต็ม  ๆ ว่า “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงสีกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ (English Program)” ซ่ืงแต่เติม ซื่อภาษาไทยอาจใข้เป็นอย่างอื่น อาที โครงการจัดการเรียนการสอน 
โดยใข้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ หรือ โครงการโรงเรียนสองภาษา เป็นต้น เดิมทีในระดับข้ันมัธยมศึกษา หากใช้ 
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการสอนจำนวนข้ัวโมงไม่ถึง 18 ข้ัวโมง จะเรียกว่า Mini English Program (MEP) แต่ 
นับตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการไต้มีนโยบายให้จัดเฉพาะ “โครงการ English 
Program (EP)” ไม่มีนโยบายให้จัด “โครงการ Mini English Program (MEP)” หรือล้าหากโรงเรียนท่ีจัดโครงการ 
MEP อยู่แล้ว ก็ให้เร่งพัฒนารูปแบบเป็น โครงการ EP ต่อไป เหตุท่ีมีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงการ EP ก็สืบ 
เน่ืองมาจากรัฐบาลไต้เล็งเห็นถึงความ สำคัญของภาษาอังกฤษ ท่ีนับวันจะทวิความจำเป็นสำหรับการติดต่อส่ือสารใน 
สังคมโลกแห่งยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information T echno logy^ากยิ่งข้ึน ซื่งประเทศไทยก็นับว่าเป็นประเทศ 
หน่ึงในประซาคมโลกท่ีไต้รับผลกระทบอย่างมาก
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ๋งทีจะเข้าร่วมประขาคมอาเซียน การรวมประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซีย จะมี 
ความสมบรูณโนปี พ.ศ. 2558 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ นับตั้งแต่การใข้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษา 
ราชการที่ทุกประเทศในประขาคมอาเซียน จำเป็นต้องใช้ร่วมกันกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมื 
เป๋าหมาย ให้ประเทศมีศักยภาพและความไต้เปรียบ ในการแข่งขันในประชาคมโลกและประขาคมอาเซียน โดย 
กำหนด กลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงเพื่อเป็นกลไกสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ การเพื่มขีดความสามารถ ของทรัพยากร 
มนุษย์เพื่อรองรับการเปีดเสรีประขาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาขีวคืกษา ต้าน 
การสร้างเครือข่ายและส่งเสรีมความร่วมมีอกับประเทศสมาขิกอาเซียน ดังน้ันเพ่ือสนองยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ดังกล่าว งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนกการ 
โรงแรมและการท่องเที่ยว จึงไต้ทำโครงการนี้ข้ึนเพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งข้ึท่ี 2.1 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ 
ประขาคมอาเซียน และคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาขีวคืกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ 
ต่างประเทศ
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพื่อส่งเสรีมและพัฒนาทักษะวิชาชีพต้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักคืกษา แผนกการโรงแรมไต้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักคืกษา ไต้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุ่ม 

อาเซียน พร้อมเช้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคืกษาต้านอาซีวคืกษา 
กับประเทศสมาขิกอาเซียน

6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เขิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักคืกษา แผนกการโรงแรม มีความรู้ ความเช้าใจต้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองของประเทศสมาขิกอาเซียน

6.1.2 วิทยาลัยอาขีวคืกษาแพร่ มีเครือข่ายร่วมมือการจัดการคืกษาต้านอาขีวคืกษากับประเทศ 
สมาขิกอาเซียน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพต้านภาษาอังกฤษมากขึ้น
6.2.2 นักเรียบ นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับลังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุ่ม 

อาเซียน พร้อมเช้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาต้าน 
อาชีวศึกษากับประเทศสมาขิกอาเซียนไต้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตงคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

3.1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนตาม 

โครงการสอน MEP

3.2. จัดการเรียนการสอบตาม 

โครงการสอน MEP

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่ งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวสืกษา

เป็นเงบงบประมาณท้ังส้ิน 620,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนครูต่างชาติ 2 คน 600,000 บาท
8.2 ค่าสื่อการเรียนการสอน 20,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาอาหารและ 

โภชนาการ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9.2 นักเรียน นักสืกษา มีความรู ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมีองของประเทศกลุ่ม

อาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9.3 มีเครือข่ายความร่วมมีอด้านการจัดอาชีวติกษากับสถานทึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมทำบันทึก 

ข้อตกลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การสังเกต
10.2 แบบสอบถาม

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายนิพนธ์ ร่องพืช)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซตพสุ'ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวคํกษาแพร่

แผนปฏบิต้รา,ซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่
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4.โครงการ การลดปีญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (โม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-  3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกับ
- เงื่อนใฃ 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างใกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กตัญถุเต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ีอสร้างขีดความสามารถใบการแช่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนปฏิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทยีมทางการศกึษา
6. การพฒันาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการทกีษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอา?วทีกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวขิาชพี ยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน 

กำลงัคนอาชวีทกีษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นป็จจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศเน่ืองจากการศึกษาคือกลไกในการพัฒนากำลังคนให้เป็นคนท่ีมี 
คุณภาพมีประสิทธิภาพในการทำงานหากคนไทยในสังคมได้รับการศึกษาท่ีดีจนสามารถทำงานได้แลัวจะเป็นกำลังขับเคล่ือน 
ประเทศให้ก้าวต่อไปความรู้เทคนิคต่างๆ ทางวิชาการแต่ละแขนงเป็นเคร่ืองมือของมนุษย์แต่ละคนท่ีจะใข้ในการทำงานเพ่ือ 
พัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสู้กับป็ญหาตามสภาพการณ์ต่าง  ๆของ 
สังคมได้

ในส่วนของภาครัฐก็มีนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติท่ีมีนโยบายพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับแต่ 
ละประ๓ทส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงและขยายการศึกษาให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละระดับและเน้นหนักในสาขาท่ี 
สนองความต้องการด้านกำลังคนปรับปรุงและลดความสูญเปล่าทางการศึกษาได้มีโครงการลดป็ญหาการออกกลางคันของ 
ผู้เรียบอาชีวศึกษา แนวทางพัฒนาทางด้านการศึกษาได้มุ่งสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและ 
รอบรู้อย่างเท่ากันมุ่งเตรียมพัฒนาเด็กและเยาวขนมีความพร้อมทางด้านสติป็ญญาอารมณ์และศึลธรรมภายใต้ระบบการศึกษา 
ท่ีมุ่งการเรียนรู้ท้ังการปฏิบัติและวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือและพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมุ่งศึกษาสาย 
อาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ 
คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองสามารถเช้าถึงแหล่งความรู้ท้ังท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่วัฒนธรรมภูมีป็ญญาท่ีมุ่งสร้างวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้การเรียนรู้Iนหลากหลายรูปแบบและปรับสภาพแวดลัอมให้เอ้ืออำนวยกับการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันความจำเป็นด้านต่างๆมีส่วน 
ผลักดับให้นักศึกษาตัดสินใจออกกลางคันข้ึงเป็นภาวะจำยอมเพราะนักศึกษาไม่สามารถแก้ปีญหาท่ีกำสังเผชีญอยู่ในขณะน้ัน 
ได้นักศึกษาท่ีออกกลางคับเหล่าน้ันย่อมได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจสถานภาพของเขาไม่ม่ันคงป็ญหาของนักศึกษาท่ี 
ออกกลางคันน้ีอาจลุกลามกลายเป็นป็ญหาของสังคมเข่นการว่างงานไม่มีอาชีพเป็นหลักท่ีแน่นอนในขณะเดียวกันจำเป็นต้อง 
ต่อสู้ด้ินรนเพ่ือการดำรงชีพใบลังคมในช่วงน้ีนักศึกษาอาจมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีผดไปจากพฤติกรรมของคนท่ัวไปข้ึงสังคมเรา 
ไม่ยอมรับได้แก่เสพสุรา การใช้สิงเสพติดให้เทษก่ออาชญากรรมและรวมถึงการต่อด้านสังคม ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา

งานครูท่ีปรีกษาได้จัดต้ังโครงการลดนิญหาการออกกลางคันของผู้เรียบข้ึนเพ่ือศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ 
นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการลดปีญหาการออกกลางคัน และสรุปรายงานต่อสถานศึกษาเพ่ือเป็น 
แนวทางแก้ไขป็ญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพือ่ศกึษาสาเหตกุารออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา
5.2 เพือ่ใหจ้ำนวนนกัเรียน นกัศึกษา ออกกลางคนั ลดลง

แผนปฏิ'บตราฃการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่
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5.3 เพือ่หาแนวทางช่วยเหลือนกัเรียนทีป่ระสบปญ้หาทีจ่ะออกกลางคันได้อย่างเปน็รูปธรรม
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชงิปริมาณ
6.1.1 ลดการออกกลางคนัของนกัเรยีบ นกัคักษา ได้ร้อยละ 5

6.2 เชงิคณุภาพ
6.2.1 จำนวนนกัเรียน นกัคักบา ออกกลางคันลดลง
6.2.2 มกีระบวนการแกป้ญ้หาการออกกลางคนัของนกัเรียนอย่างเปน็รูปธรรม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร
วธ ่การด ่า เบ น การ 2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน หอพัก 

บ้านเช่า

3.2. พบและให้คำปรึกษา บ้องกับ 

และแก้ไขบ้ญหาของนักเรียน 

นักคักษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ วทิยาลยัอาชวิคกัษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก สำนกังานคณะกรรมการการอาซวีคกัษา งบสำนกังานคณะกรรมการการอาขวีคกัษา
เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
8.2 คา่ตอบแทนและคา่นํา้มนัเขือ้เพลงิ 15,000 บาท

9. ผลหีค่าดวา่จะไดร้บั
9.1 จำนวนนกัเรียน นกัคักษา ออกกลางคันลดลง
9.2 มกีระบวนการแกป้ญ้หาการออกกลางคนัของนกัเรียนอย่างเปน็รูปธรรม

แผนปฎบิต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีคกัษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิริพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หวัหน้างานครูท่ีปรีกษา

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาการนกัเรยีน นักสืกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ)์

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาอาซวีสกืษาแพร่

แผนปฎบํต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวสกืษาแพร่



64

5.โครงการ สิกอบรมและการบริการวิขาชีพเคลือ่นทีร่่วมกบัจังหวัดทอ้งถ่ินและหนว่ยงานอืน่ ๆ

1. พื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการขุมซน ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคล้อง/เชีอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเนัน และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์
4. ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางลงัคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
3. การปฏริปูเพือ่ลดความเหลือ่มลํา้ทางการศกึษา

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงติกษาธิการ
1. การจัดการศกึษาเพือ่ความมัน่คงซองชาติ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน รวมทัง้งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ของการพฒันาประเทศ
3. การพฒันา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต
4. การสรา้งโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวีติอย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิม่ปรมิาณผูเ้รียบสายอาชพีใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งีประสงค์

1.1 ดา้นความรู้
1.2 ดา้นทกัษะและการประยุกตใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา
2.2 ดา้นการจดัการเรยีบการสอนอาชวีศกึษา
2.3 ด้านการบริหารจดัการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฎิบต้

3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้

แผบปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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3.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
- 3 หว่ง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มภีมูิคุ้มกับ
- เง่ือนไข 0 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพยีร มิสติปิญญา)
- สมดลุ/พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง 0 วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝห่าความรู้ หมัน่ศกึษาเลา่เรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
12. คำนึงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยซน่ฃองตบเอง

3.9 ยทุธศาสตรก์ารศกึษาจงัหวดัแพร่
3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุชว่งวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทยีมทางการศกึษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเบ็เนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยทุธศาสตรว์ทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
1. ผลติและพฒันากำลังคนด้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ซองสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลงัคนอาชวีศึกษา
4. สภาพปจีจบุนั/หลกัการและเหตผุล

ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประซากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
ซ่ึงมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน เพือ่แกไ้ขนญึหาความยากจนอยา่งยัง่ยนื ท่ีมุ่งเน้นให้ประซาซนได้มีการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ 
และสามารถพฒันาขีดความสามารถด้านการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือแก้ไขนึญหาความ 
ยากจนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับซุมซนและท้องถ่ิน น้ัน

งานโครงการพิเศษและบริการขุมซน เห็นความสำคัญของการผีเกอบรมวิซาชีพ จึงได้จัดทำโครงการผีเกอบรม 
และการบริการวิซาชีพเคล่ือนท่ีร่วมกับจังหวัดท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ข้ึน เพือ่การพฒันาและบรูณาการความรู้ 
ให้แก่ประซาซนผู้สนใจท่ัวไปและผู้ท่ีมิส่วนเก่ียวซ้อง เพือ่เบ็)นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประซาซนมีวิถึทางในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดรายได้ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระดับขุมซน

แผนปฏบิติัราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่



66

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือให้บริการด้านวิชาซีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประซาซน
5.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับประซาซนในชุมซนและห้องถ่ิน
5.3 เพือ่แก้ไขนิญหาความยากจนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับชุมซนและห้องถ่ิน

6. เนาิหมาย และตวัซีว้ดัสำเรจ็
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ประซาซน บุคคลท่ัวไป และนักเรียน นกัศึกษา เขา้รับการแกอบรมวิซาชีพ 
ระยะส้ัน หลักสูตร 108 อาชีพ จำนวน 2,500 คน

6.2 เชงิคุณภาพ
6.2.1 ประซาซน นกัเรียน และบุคคลท่ัวไปได้รับการแกอบรมวิซาชีพทำให้มีวิถีทางในการ 

ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ส่งผลให้เกิด 
ความเข้มแข็งในชุมซนและห้องถ่ิน

7. กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาบ
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. สำรวจความต้องการซอง 
ประขาซน และจัดทำ 
กำหนดการแกอบรม 
วิซาชีพระยะส้ัน

3.2. แกอบรมหลักสูตรวิซาชีพ 
ร่วมกับจังหวัดห้องถ่ิน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ จังหวัดแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
เบ็เนเงินงบประมาณท้ังส้ิน

งบระยะส้ัน
239,100 บาท

แผนปฐบตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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9. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
9.1 ประซาซน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้ารับการผีเกอบรมวิซาชีพระยะส้ัน 

หลักสูตร 108 อาซีพ จำนวน 2,500 คน
9.2 ประซาขน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ไต้รับการผีเกอบรมวิซาชีพทำให้มีวิถีทาง 

ในการประกอบอาซีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งใน 
ขุมซนและท้องถ่ิน

10. การตดิตาม และการประเมนิผล โครงการ
10.1 การประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการ■ ฝึกอบรมวิซาชีพตามโครงการบริการผีเกอบรม 

วิซาซีพหลักสูตรระยะส้ันแก่ขุมซน

(นางสาวสายซล มงคล)
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการขุมซน

f jลงซีอ £ > 7 ^  ^
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาการนกัเรยีน นักศึกษา

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหน่ง 

ผูอ้ำนวยการวิทยาอาชวีศกึษาแพร่

แผนปฏบิติัราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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6.โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือขุมขน (Fix It Center)

1. ขือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิขอบ งานโครงการพิเศษและการบริการขุมซน ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพเิศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษาร. ความสอดคลอ้ง/เขือ่มโยง/ 

ภายใต ้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จดุเนน้ และมาตรการ
3.1 ยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏรูิปประเทศ ตา้นการศกึษา
3. การปฏริปูเพือ่ลดความเหลือ่มลํา้ทางการศกึษา

3.3 ยทุธศาสตรก์ระทรวงศกึษาธกิาร
1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมัน่คงของชาติ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพฒันาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนือ่งตลอดชวิีตอย่างทัว่ถึงและเทา่เทยีม

3.4 ยทุธศาสตรส์ำนกังาบคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
2. เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชพีใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่งิประสงค์

1.1 ตา้นความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชวีศกึษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา
2.3 ตา้นการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาใหมี้คุณลักษณะท่ีพงิประสงค์

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจรีต อดทน เพยีร มีสตินิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถ/ุสงัคม/ลีง่แวดลอ้ม/วฒันธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 D em ocracy (ประขาธปไตย)
0  D ecency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝห่าความรู ้หมัน่ศกึษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขนฃึองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การสืกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศกึษาเพือ่ความมัน่คงของจังหวัดแพร ่ สงัคมและประเทศชาติ

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลติและพฒันากำลงัคนดา้นวิชาชพีอยา่งมคีณุภาพไดม้าตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาไหมีัสมรรถนะ 

สอดคล้องกบับริบทและความเปลีย่นแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวชิาชพี ยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน 

กำลงัคนอาชวีศกึษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

โครงการศูนย์ซอ่มสร้างเพือ่ขมุขน (Fix It C enter) เปน็นโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือไห้บริการประขาขน ชว่ยลดรายจา่ยและสรา้งรายไดใ้หข้มุชน ภายใต้กิจกรรมหลักการให้คำแนะนำ 
ถา่ยทอดความรู้ในการใข ้ ดแูลรักษาและการซอ่มบำรงุเครือ่งมอื เคร่ืองจกัร อุปกรถทนการประกอบอาชีพ 
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกบัขุมขนและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในการถ่ายทอด 
ความรู้และพฒันาผลิตภัณฑขุ์มซน เพือ่สร้างมลูค่าและมาตรฐานผลติภณัฑขุ์มชน ตลอดจนกิจกรรมพฒันาสขุภาพ 
อนามัยพนฐาน

งาบโครงการพเิศษและการบริการขมุซน จึงใต้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนข้ึน เพือ่ดำเนนิการ 
ตามภารกจิของโครงการๆ เปน็การการสร้างงาน สร้างรายได ้ ลดรายจา่ย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและ 
การพฒันาอาชพีทีย่ัง่ยนื

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่เปน็การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถานศกึษากบัชมุซนในการถา่ยทอดความรู้พฒันา 

สุขอนามัยพ้ืนฐาน บริการตรวจซอ่มเคร่ืองมอื อุปกรณป์ระกอบอาชีพ และเคร่ืองใชีไฟฟ้า ตลอดจน 
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุ์มซน พฒันาผลิตภัณฑชุ์มซนและสร้างมูลค่าเพิม่

5.2 เพือ่ให้ประซาซนได้รับความรู้ในด้านการบำรุงรักษา การซอ่มบำรุงเครือ่งมอื อปุกรณก์ารประกอบอาชพี 
และเคร่ืองใซใ้นครวัเรอืน ตลอดจนการพฒันาสขุอนามยั และการพฒันานวตักรรมตอ่ยอดเทคโนโลย ี
ผลิตภัณฑ์ชุมซน เปน็การสร้างงาน สร้างรายได ้ ลดรายจา่ยในครอบครัว

5.3 เพือ่เพิม่ประสบการณแ์ละพฒันาทกัษะริซาชีพใหกั้บนกัเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมซน
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมซน จำนวน 1 ศูนย์ 
6 .1 .2 ให้บริการประซาซนและบุคคลท่ัวไป 1,500 คน

6.2 เซงิคุณภาพ
6.2.1 ประซาซนได้รับบริการตรวจซ่อมเคร่ืองมือ อุปกรณก์ารประกอบอาชพี เคร่ืองใซิในครัวเรือน 

ตลอดจนได้รับความรู้ในด้านการบำรุงรักษาและการซอ่มบำรุง
6.2.2 ประซาซนมืสุฃอนามัยท่ีดี
6.2.3 ประซาซนได้รับการพัฒนาอาชีพ ทำใหมื้ริถีทางในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้
6.2.4 นกัเรยีน นักศึกษามีประสบการณแ์ละทกัษะริซาชีพ มืความพร้อมในการออกไปประกอบ 

อาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ จังหวัดแพร่
8 . งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร  และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร ่ งบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
เปน็เงนงบประมาณท่ังส้ิน 500,000 บาท

แผนปฐ■บตราชการ ประจำป ีงบประมาณ 2564 ะ ริทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



71

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประ,ชาซบได้รับบริการตรวจซ่อมเคร่ืองมือ อปุกรณก์ารประกอบอาซพี เคร่ืองไซ้ในครัวเรือน ตลอดจน 

ได้รับความรู้ในด้านการบำรุงรักษาและการซอ่มบำรุง
9.2 ประขาขนมีสุขอนามัยท่ีติ
9.3 ประขาขนได้รับการพฒันาอาขีพ ทำให้มืวิถีทางในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
9.4 นกัเรียน นกัศึกษามปิระสบการณแ์ละทกัษะวิขาชีพ มืความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมนิผลความพงึพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมตามภารกจิของโครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ 

ขุมซน

(นางสาวสายซล มงคล)
ตำแหน่ง หัวหนัางานโครงการพึเศษและการบริการขุมซน

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาการนกัเรยีน นกัศึกษา

(นายโอภาส นญิญาพฤกษ)์
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหนง่ 

ผูอ้ำนวยการวทิยาอาชวีศกึษาแพร่

แผน1ปฎ,บตรา,ซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่
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7.โครงการ การหารายไดร้ะหว่างเรยีนของนกัเรยีน นกัศกึษาทีย่ากจน

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดซอบ งานส่งเสริมผลิตผลการด้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพเิศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคลัอง/เขื่อม'โยง/ภาย1ใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2.การผลติและพฒันากำลงัคน รวมทัง้งานวิจัยและนวัตกรรมทีส่อดคล้องกบัความต้องการของการ 
พฒันาประเทศ

ร-การพฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพคนตลอด1ช่วง'ชีวิต
4.การสรา้งโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวีติอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม

3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีน
2. เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนสายอาชพี

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งีประสงค์

1.1 ดา้นความรู้
1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ด้านหลักสตูรอาชวีศึกษา
2.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา
2.3 ดา้นการบรกิารจดัการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฎินตัิ

3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ลิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

3.4 หลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพยีร มืสติปญญา)
3.5 นโยบาย 3D 0 D em ocracy (ประ'ขา&ป'ไตย)

0 D ecency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)
แผนปฏบิต้ราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มคีวามรกัขาต ิ ศาสนา พระมหากษตัริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใีนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์
4. ใฝห่าความรู ้หมัน่ศกึษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รกัษาความสตัย ์หวังดีต่อผู้อ่ืน เผือ่แผ่และแบง่ปนี
7. เชา้ใจเรียนรู้การเปน็ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎบิตีตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
10. รูจ้กัดำรงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรัขญาเศรษฐกจิพอเพยงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั รูจั้กอดออมไว้ใชเ้มือ่ยามจำเปน็ มีไว้พอกินพอใช้ ถา้เหลอืกแ็จกจา่ยจำหนา่ย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกจิการเมือ่มคีวามพรอ้ม เมือ่มีภูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้รา่งกาย และจิตใจ ไมย่อมแพต้อ่อำนาจฝา่ยตา่งหรอืกเิลส มคีวามละอายเกรงกลวัตอ่ 
บาปตามหลกัของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน่ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขนข์องตนเอง
3.7 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลติและพฒันากำลงัคนตา้นวขิาชพีอย่างมคีณุภาพไตม้าตรฐานสากล สอดคล้องกบัความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาชีวคิกษาใหมีัสมรรถนะ 
สอดคล้องกบับริบทและความเปลีย่นแปลง

4. สภาพปีจจุนับ/หลักการและเหตุผล
สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีคกิษา เป็นองค์กรหลักในการผลติและพฒันากำลงัคน ตา้นอาชวีคกิษาให ้

สามารถเชา้สูต่ลาดแรงงาน และเปน็ผูป้ระกอบการอยา่งมคีณุภาพ ด้วยการสนบัสนนุต้านวิชาการ วิชาชพี การพฒันา 
ทรพัยากรมนษุย์ใหม้คีวามรู้ และพฒันาทกัษะตา้นการบรหิารจัดการธรุกจิและเชา้ใจการดำเนนิธรุกจิสามารถสรา้ง 
ธุรกิจ โดยสร้างโอกาสทางการคกิษา จัดให้มีกองทุน/แหส่งเงินทุน เพือ่สง่เสริมสนบัสบนุการศึกษาและค่าครองชีพแก่ 
ผูเ้รียน

ดังน้ัน เพือ่เปน็การสนองนโยบายของสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และบรูณาการการจดัการเรยีน 
การสอนในรูปแบบของการประกอบธุรกิจ งานสง่เสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ จึงไต้จัดโครงการ การหา 
รายไตร้ะหว่างเรยีนของนกัเรียน นกัศกึษาทีย่ากจน เพ่ือสนับสบุนให้นักเรียน นกัศกึษามรีายไตร้ะหว่างเรียนและให ้
เกิดทกัษะในการเร่ิมต้นประกอบอาชพี

แผนปฎบิตีราชการ ประจำบงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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5. วัตถุประสงดํ
5.1 เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาและสง่เสริมการมรีายไดร้ะหวา่งเรียน
5.2 เพ่ือสนับสนุน ใหน้กัเรียน นกัศึกษามคีวามพร้อมในการประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบ 

อาซีพอิสระ และเป็นผู้ประกอบการใหม่
6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวขั้วัคความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นกัเรียน นกัศกึษาจำนวน 10 คน มคีวามรู้ดา้นการประกอบธรุกจิและมรีายไดร้ะหว่างเรียน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นกัเรียน นกัศกึษามรีายไดร้ะหว่างเรยีน ชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง
6.2.2 นกัเรียบ นกัศกึษานำทกัษะ ความรู้ในวิขาขพีมาประยุกต์ใช[้นการปฏบิติัจริง
6.2.3 นกัเรียน นกัศกึษาใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชนจ์ากการหารายไดร้ะหว่างเรยีน

7. กิจกรรมและหริอขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร ่ งบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่

8.1 ค่า'วัสดุลก 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะไดัรับ

9.1 นกัเรยีน นกัศกึษาใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชนจ์ากากรหารายไดร้ะหว่างเรยีน
9.2 นกัเรยีน นักศึกษาได้นำทักษะ ความรู้ในวิชาชีพมาประยุคใช้ในการปฏิบัติจริง
9.3 สามารถแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครองทางดา้นการศกึษาได้

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การนเิทศ
10.2 การประเมนิ
10.3 การสังเกต

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางวิไลวรรณ ร่องพืช)

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

ลงซ่ือ
(นางสาวประภาภรณ ์ ปอีาทติย)์

ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญีญาพฤกษ)์

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีคก้ษาแพร่

แผนปฎบิต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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8.โครงการ ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่

1. ชีอบุคคล/หน่วยงาบรบัผิดขอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ 0  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุหธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1 .การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนรัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒm ihะเทศ
2.การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนตลอดชว่งชวิีต
ร-การสรา้งโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวีติอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม

3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีน
2. เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนสายอาชพี

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งิประสงค์

1.1 คา้นความรู้
1.2 ค้านทกัษะและการประยุกตใ่ช้
1.3 ค้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งิประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ค้านหลักสตูรอาชีวศึกษา
2.2 คา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา
2.3 คา้นการบรกิารจดัการ
2.4 คา้นการนำนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ

3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ค้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.2 ค้านนรัตกรรม ลิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทบ เพยีร มืสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถ/ุสงัคม/ลงิแวดลอ้ม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Dem ocracy (ประชาธิปไตย)
0 D ecency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)
แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณตู่อพอ่แม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์
4. ใฝห่าความรู ้หมัน่สกีษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
5. รกัษาวัฒนธรรมประเพณ!ทยอนังดงาม
6. มีสีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวังดีต่อผู้อ่ืน เผือ่แผ่และแบง่ปนั
7. เขา้ใจเรียนรู้การเปน็ประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏนิตัติามพระราซดำรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
10. รูจั้กดำรงตนอยู่โดยใข้หสกัปรัซญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั รูจั้กอดออมไวิใขเ้มือ่ยามจำเปน็ มีไวัพอกินพอใข้ ถา้เหลอืกแ็จกจา่ยจำหนา่ย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกจิการเมือ่มคีวามพรอ้ม เมือ่มีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้รา่งกาย และจิตใจ ไมย่อมแพต้อ่อำนาจฝา่ยตา่งหรอืกเิลส มคีวามละอายเกรงกลวัตอ่ 
บาปตามหลกัของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยชนข์องตนเอง
3.7 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่

1. ผลติและพฒันากำลงัคนตา้นวชิาชพีอย่างมคีณุภาพไตม้าตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถนะ 
สอดคล้องกบับริบทและความเปลีย่นแปลง

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เปน็องค์กรหลักในการผลิตและพฒันากำลังคนต้าน 

อาชวีศกึษาใหส้ามารถเขา้สูต่ลาดแรงงาน และเปน็ผูป้ระกอบการอยา่งมคีณุภาพ ดว้ยการสนบัสนนุตา้นวขิาการ 
วิชาชพี โดยบม่เพาะ พฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หม้คิวามรู ้พฒันาทกัษะตา้นการบรหิารจดัการธรุกจิ และการดำเนนิ 
ธุรกิจในอนาคตแก่ผู้เรียน

ตังน้ัน เพือ่เปน็การสนองนโยบายของสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา งานส่งเสริมผลิตผล 
การคา้และประกอบธรุกจิ จึงจัดโครงการ ปมเพาะวสิาหกจิเพือ่การศกึษาขึน้ เพือ่บรูณาการการจดัการเรยีนการสอน 
ในรูปแบบของการประกอบธุรกิจ เพือ่เตรยีมความพรอ้มแกน่กัเรยีน นกัศึกษาสู่เล้นทางอาชีพในอนาคต
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพ ือ่สรา้งคา่นยิม ปรบัภาพลกัษณแ์ละกำหนดมาตรการเพ ือ่จงูใจ นกัเรยีน นกัศกึษา วทิยาลยั 
อาชีวศึกษาแพร่ใหเ้รียนในสายอาชพี อาชวีศกึษาเพิม่มากขึน้
5.2 เพ่ือส่งเส่ริมสนับสบุนบ่มเพาะให้นักเรียเณักศึกษาให้มีความพร้อมในภารเป็นผู้ประกอบการใหม่
5.3 เพือ่พฒันาศกัยภาพของครูทีป่รีกษาโครงการบม่เพาะผูป้ระกอบการใหม่

แผนปฏบิตัริา,ชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่



78

6.1ป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นกัเรียน นกัศึกษา แกงานศนูยป์ฏบิต้การวซิาชพี จำนวน 20 คน และนกัเรียนนกัศกึษา ผู้สมัครเข้า 
ร่วม โครงการจำนวน 30 คน ไดรั้บความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

6.1.2 ครทูีป่รึกษาโครงการบม่เพาะจำนวน 10 คนมีความรู้ในการเป็นท่ีปรึกษาผู้ประกอบการใหม่
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นกัเรียน นกัศึกษา ได้รับประสบการณใ์นการดำเนนิธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการได้
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา นำทักษะ ความรู้การเชียนนผนธุรกิจไปประยุกคํใซ้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
6.2.3 ครูทีป่รึกษาโครงการได้รับการพฒันาศักยภาพ ในการใหค้ำแนะนำปรึกษา แกน่กัเรียน นกัศึกษา ท่ีมี 

ความสนใจในการดำเนินธุรกิจ
7. กิจกรรมและหรือฃั้บตอนคำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรอีขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารค ำเน ิน การ
ระยะเวล าค ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. ห.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 . เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการคน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร ่ งบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน 80,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นกัเรียน นกัศกึษานำความรู้และทกัษะในการปฏบิตังิานประยกุตใ์ซใ้นการประกอบอาชพีในอนาคต
9.2 ครูทีป่รึกษาโครงการมคีวามรู้ ความสามารถในการใหค้ำแนะนำปรึกษาแกน่กัเรียน นกัศึกษา 

ท่ีมีความสนใจในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
9.3 สามารถปมเพาะนกัเรยีน นกัศึกษา ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทักษะในการเป็น 

ผู้ประกอบการในอนาคต

แผนปฏบิตัราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การน ิเทศ

10.2 การประเม ิน

10 .3  การสังเกต

ลงขื่อ ผู้เสนอ
(นางวิไลวรรณ ร่องพื•ซ)

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

(นางสาวประภาภรณ ์ ป ีอาท ิตย ์)
ตำแหน่ง รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายแผนงานและความร ่วมม ือ

ลงขื่อ
(นายโอภาส ป ีญญาพฤกษ ์)

ผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยเทคน ิคดอกคำใต ้ ร ักษาการในตำแหน่ง 
ผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยอาข ีวส ืกษาแพร ่

แผนปฎบิต้ราขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาขวีสกืษาแพร่
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1.โท-รงการ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ฝา่ยวชิาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพเิศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ดา้นพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

1. การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
ฉบบัใหม่และกฎหมายทีเ่ก่ียวช้อง

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน รวมทัง้งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพฒันาประเทศ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาช้วศึกษา

1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนเชา้สูม่าตรฐานสากล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาช้วศึกษาแพร่

3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3 .2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมืคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพยีร มีสติ1ปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถ/ุสงัคม/สิง่แวดลอ้ม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  D em ocracy (ประชาธิปไตย)
0  D ecency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มคีวามรกัชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กดญัพตูอ่พอ่แม ่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์
4. ใฝห่าความรู ้หมัน่ศกึษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
5. รกัษาวัฒนธรรมประเพณ!ึทยอนังดงาม

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบง่ปนี
7. เขา้ใจเรียนรู้การเปน็ประซาซปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขทีถู่กต้อง
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิษัติตามพระราซด0ารัสซองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้รา่งกาย และจิตใจ ไมย่อมแพต้อ่อำนาจฝา่ยตา่งหรอืกเิลส มคีวามละอาย 

เกรงกลวัต่อบาปตามหลักซองศาสนา
3.9 ยุหธคาสตรีการศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศกีษาเพือ่ความมัน่คงของจังหวัดแพร ่ ลังคมและประเทศซาติ
3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุซว่งวยั และการสร้างลงัคมแหง่การเรียนรู้

3.10 ยุทธคาสตรีวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาซีวศีกษาใหมี้สมรรถนะ 

สอดคล้องกบับริบทและความเปลีย่นแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซพี ยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน 

กำลงัคนอาซวีศีกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียน นกัศึกษาไต้เรียนธรรมศึกษา และไต้จัดทำบันทึก 
ขอ้ตกลงความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ระหว่าง 
กระทรวงศึกษาซิการโดยองค์กรหลักในลังกัด ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม และ 
สำนักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ มวัีตถประสงค์เพือ่ใหห้นว่ยงานและสถานศึกษาในลังกัดทัง้ในระบบการศึกษาและ 
การศึกษานอกระบบ ไต้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนหลกัสตูรธรรมศึกษาใบสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับข้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ถึงระดับอุดมศึกษา และร่วมกับฃบัเคล่ีอนการดำเนนิงานใหบ้งัเกิดผลเปน็รูปธรรม เพือ่สรา้งเดก็และเยาวซน 
ให้ยึดม่ันในศีลธรรมคำส่ังสอบของพระพุทธเจ้า มีคุณธรรม จริยธรรม เพือ่เปน็ภูมิคุม้กนัในการปอีงกนัอบายมุข สิงย่ัวยุ 
และลดพฤตกิรรมเลีย่งตา่งๆ เพือ่ให้เติบโตเป็นคนดีซองลังคมและประเทศซาติในอนาคต

เพ่ือให้สนองในนโยบายดังกล่าว ทางงาบหลกัสตูรและพฒันาการเรียนการสอนไตด้ำเนนิการจัดทำโครงการ 
จัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาในสถานศึกษาข้ึน เพือ่หวังให้ผู้เรียนไต้เป็นคนดี มคีวามประพฤติดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
เพือ่ทีข่ดัเกลาจิตใจใหเ้ปน็บคุคลทีด่ตีอ่ลงัคมตอ่ไปในอนาคต
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาจิตใจให้ผู้เรียนไต้เป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม
5.2 เพือ่จัดหาบคุลากรทางการศึกษาทีม่คีวามรู้ ความสามารถ มาเปน็วิทยากรผู้ดำเนนิการจัดการเรียนการสอน 

ดังกล่าว
6. เป้าหมาย ระลับจังหวัด ระลับภาค และระลับขาติและลัวขึ้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นกัเรยีน นกัศึกษา ระดับข้ัน ปวซ. และ ปวส. จำนวนร้อยละ 60 เป็นผู้ท่ีไต้เข้าร่วมโครงการ
6.1.2 บคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถใบตา้นนีจ้ำนวน 1 คน

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทํยาลยัอาซวิศกึษาแพร่
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6.2 เชงิคณุภาพ
6.2.1 นกัเรียน นกัศึกษา มีความประพฤติดี ยึดอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ร-ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดการเรียนการสอนตาม 

โครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ วทิยาลยัอาชวิศกีษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วทิยาลยัอาชวิศกีษาแพร ่ งบ ไมใช้งบประมาณ

เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ไมใช้งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะไดํรับ

9.1 นกัเรยีน นกัศึกษา ระดับ ปวซ. และ ปวส. จำนวน รอ้ยละ 60 เชา้ร่วมโครงการ
9.2 นกัเรยีน นกัศึกษา มีความประพฤติท่ีดี และมีคุณธรรมในการปฏิบัติตน
9.3 มบีคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนดงักลา่ว

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การลงัเกต
10.2 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืซ)

ตำแหน่ง หวัหนา้งานพฒันาหลักสตูรการเรียนการสอน

แผนปฏบิติัราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นาย'สิท!!โพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยวซิาการ

(นายโอภาส นญิญาพฤกษ)์
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหนง่ 

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาซวีสกืษาแพร่

แผนปฏบิต้รา,ชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาขวีสกืษาแพร่



2.โครงการ สร้างเสริมประสบการณ ์ เรยีนรูสู้ส่ายอาชพีของนกัเรียนระดบัปวช.1 ปกีารศกึษา 2564

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ฝา่ยวชิาการ
2. ลักษณะโครงการ n  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพเิศษ (โม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ดา้นพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

ฉบบัใหม่และกฎหมายทีเ่ก่ียวช้อง
6. การปรับโครงสร้างของหนว่ยงานในระบบการศึกษาเพือ่บรรลุเปา้หมายในการปรับปรุง 

การจดัการเรียนการสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงของชาติ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน รวมทัง้งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ของการพฒันาประเทศ
3. การพฒันา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวิีตอย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนเชา้สูม่าตรฐานสากล
2. เพิม่ปรมิาณผูเ้รียนสายอาชพีใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งีประสงค์

1.1 ดา้นความรู้
1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งีประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา
2.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา

แผนปฎบิต้ราขการ ประจำปงีบประมาฌ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิบ้ติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไช 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบีติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัตแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงชองจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแช่งชันชองประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ชองสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมิอ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระตับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

แผนปฎบํต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวืศกึษาแพร่
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4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนือ่งด้วย ตอ้งการใหผู้เ้ขา้เรียนตอ่ในสายอาชพีไดท้ราบถงึเสน้ทางการประกอบอาชพี (Career Path) ใน 

สาขาวิซาทีไ่ด้เข้ามาถึกษาต่อว่าจะเปน็ใปในทศิทางใดรวมถงึเปน็การสร้างประสบการณใหม ่โดยหาความรูจ้ากสถาน 
ประกอบการทีต่รงกบัสายอาชพีโดยตรง เพือ่ใข้ในการเปดิวิสยัทศันส์ำหรับผู้เรียนและเพิม่ความรู้ใหม่ๆ ท่ีทำใหผู้้เรียน 
เกดิความสนใจและอยากทีจ่ะเรียนรู้ตอ่ไป
5. วัตถุประสงค

5.1 เพือ่เขา้ถกึษาดงูานในสถานประกอบการทีต่รงกบัสาขาวิซา
5.2 เพือ่ถกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนจากกจิกรรมโครงการ

6. เ{]าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชีวัดความสำเรืจ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ผูเ้รียนระดบัปวซ.1 ปกีารถกึษา 2564 ทกุสาขาวิซา จำนวน 400 คน
6.1.2 สถานประกอบการทีเ่ขา้ถกึษาดงูานทีต่รงกบัสาขาวซิา จำนวน 12 แห่ง

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีวิสยัทศันแ์ละองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมในระดับดี
6.2.2 กจิกรรมบีมี้ผลความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมใบระดับดีมาก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาสถานประกอบการที่ตรง 
กับสาขาวิชา/ติดต่อ

3.2. ดำเนินการตามโครงการตาม 
ระยะเวลาช่วงลัปดาห่ที่ 4

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ
5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ วทิยาลยัอาชวีถกึษาแพร่

แผนปฏบิต้ราขการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีถกึษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ
จาก วทิยาลยัอาซวีลกึษาแพร ่ งบจดัการเรียนการสอน

เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,500 บาท ได้แก่
8.2 คา่อาหารว่างสำหรับสถานประกอบการ ชุดละ 40 บาท 20 ชุด 800 บาท
8.3 คา่1ของท่ีระลึก สถานประกอบการ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 500 บาท 2,500 บาท
8.4 ค่า'ปีายไวนิล แผนกละ 200 บาท จำนวน 11 แผนก 2,200 บาท

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ผูเ้รียนในปกีารลกึษา 2564 รอ้ยละ 80 มคีวามรูแ้ละประสบการณจ์ากการลกึษาดงูาน
9.2 ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับดีมาก

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปและประเมินผลโครงการ

(นายนิพนธ์ ร่องพึซ)
ตำแหน่ง หวัหนา้งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยวซิาการ

(นายโอภาส ปญ็ญาพฤกษ)์
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหน่ง

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาซวีลกึษาแพร่

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทยาลยัอาชวีลกึษาแพร่
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3.โครงการ สร้างเสริมประสบการณ ์เรยีนรูสู้ส่ายอาชพีชองนกัเรียนระดบัปวส.1 ปกีารศกึษา 2564

1. ชีอบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ฝา่ยวชิาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพเิศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคล้อง/เชีอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ด้านพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมฃองประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

ฉบบัใหม่และกฎหมายทีเ่ก่ียวช้อง
6. การปรับโครงสร้างของหนว่ยงานในระบบการศึกษาเพือ่บรรลุเปาัหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงชองชาติ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน รวมทัง้งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพฒันาประเทศ
3. การพฒันา และเสริมสร้างด้กยภาพคนตลอดชว่งชีวิต
4. การสรา้งโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวีติอย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนเชา้สูม่าตรฐานสากล
2. เพิม่ปริมาณผูเ้รียนสายอาชพีใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการชองประเทศ

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะชองผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งีประสงค์

1.1 ตา้นความรู้
1.2 ต้านทกัษะและการประยุกตใ่ช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ตา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา

แผนปฎบิต้ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีสกืษาแพร่
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2.3 ด้านการบริหารจดัการ
2.4 ดา้นการนำนโยบายสูก่ารปฏบิติั
2.5 ดา้นการดูแลชว่ยเหลอืผู้เรียนของครูทีป่รึกษาใหม้คุีณลักษณะทีพ่งึประสงค์

3. การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้
3 .2  ด้านนจัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพยีร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถ/ุสงัคม/สิง่แวดลอ้ม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 D em ocracy (ประซาธิปไตย)
0 D ecency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มคีวามรักซาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
2. ข่ือสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝห่าความรู ้หมัน่ศกึษาเลา่เรยีนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบง่ปนี
8. มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏบิตัติามพระราซดำรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
12. คำนึงถึงผลประโยซนํฃองส่วนรวม และซองซาติมากกว่าผลประโยซน์ซองตนเอง

3.9 ยุหธศาสตรีการศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศกึษาเพือ่ความมัน่คงของจังหวัดแพร ่ สงัคมและประเทศซาติ
2. การผลติและพฒันากำลงัคน การวจิยั และนวัตกรรม เพือ่สร้างซดีความสามารถในการแชง่ขนัของประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทยีมทางการศกึษา

3.10 ยุหธศาสตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลติและพฒันากำลงัคนดา้นวิซาซพีอย่างมคีณุภาพไดม้าตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ซองสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถนะ 

สอดคล้องกบับริบทและความเปลีย่นแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวซิาชพี ยกระตบัคณุภาพมาตรฐาน 

กำลงัคนอาชวีศกึษา
4. วจิยั สร้างนวัตกรรม จดัการองคค์วามรู ้พฒันาสูอ่าชวีศกึษาเปน็เลศิ

แผนปฎิบ้ตรา‘ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนือ่งดว้ย ตอ้งการใหผู้เ้ขา้เรยีนตอ่ในสายอาชพีไดท้ราบถงึเสน้ทางการประกอบอาชพี (Career Path) ใน 

สาขาวขิาที1่ดเ้ขา้มาถกึษาตอ่วา่จะเปน็ไปในทศิทางใดรวมถงึเปน็การสรา้งประสบการณใหม ่โดยหาความรูจ้ากสถาน 
ประกอบการทีต่รงกบัสายอาชพีโดยตรง เพือ่ใขใ้นการเปดิวิสยัทศันส์ำหรับผูเ้รียนและเพิม่ความรู้ใหม่ๆ  ทีท่ำใหผู้เ้รียน 
เกิดความสนใจและอยากทีจ่ะเรียนรู้ต่อไป
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพือ่เขา้ถกึษาดงูานในสถานประกอบการทีต่รงกบัสาขาวิขา
5.2 เพือ่ถกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนจากกจิกรรมโครงการ

6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชั้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ผูเ้รียนระดบัปวส.1 ปกีารถกึษา 2564 ทกุสาขาวิซา จำนวน 406 คน
6.1.2 สถานประกอบการทีเ่ขา้ถกึษาดงูานทีต่รงกบัสาขาวขิา จำนวน 12 แห่ง

6.2 เซงิคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีวิสัยทศันแ์ละองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมในระดับดี
6.2.2 กจิกรรมนีมี้ผลความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมในระดับดีมาก

7. กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรอืขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาสถานประกอบการที่ตรง 
กับสาขาวิชา/ติดต่อ

3.2. ดำเนินการตามโครงการตาม 
ระยะเวลาช่วงสัปดาห์ที่ 4

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานทีด่ำเนนิการ วทิยาลยัอาชวีถกึษาแพร่

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ
จาก วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร ่ งบจดัการเรยีนการสอน

เปน็เงินงบประมาณท้ังส้ิน 14,000 บาท ได้แก่
8.1 คา่อาหารกลางวนั ชุดละ 70 บาท 200 ชุด 14,000 บาท

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนในปกีารศกึษา 2564 ร้อยละ 80 มคีวามรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาดงูาน
9.2 ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับดีมาก

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปและประเมินผลโครงการ

ลงซ่ือ ^  ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพึซ)

ตำแหน่ง หวัหนา้งานพฒันาหลักสตูรการเรียนการสอน

(นายสุทธิพงษ์ โขติฟ้สุ'ทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการฝา่ยวชิาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญิญาพฤกษ)์

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิดอกคำใต ้รักษาการในตำแหน่ง 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่

แผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 : วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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4.โครงการ การจัดตารางสอน พิมพต์ารางสอน และตรวจทานตารางสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
และภาคเรยีนที ่ 1 ปกีารศกึษา 2564

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ฝา่ยวชิาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพเิศษ (โม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศกึษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

1. การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
ฉบบัใหม่และกฎหมายทีเ่ก่ียวช้อง

5. การปฏรูิปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหนว่ยงานในระบบการศึกษาเพือ่บรรลุเปาีหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏรูิปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลกิโฉมดว้ยระบบตจิิทลั

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงชองชาติ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนเชา้สูม่าตรฐานสากล
2. เพิม่ปริมาณผูเ้รียนสายอาชพีใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการชองประเทศ
3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิม่ประลิทธิภาพบริหารจัดการใหม้มีาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลกัธรรมาภบิาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งีประสงค์

1.1 ดา้นความรู้
1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา
2.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา
2.3 ดา้นการบรหิารจดัการ
2.4 ดา้นการนำนโยบายสูก่ารปฏบิติั

แผนปฎบิต้ราซการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาใหัมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมิคุ้มลัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติป็ญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ1นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
12. คำนึงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยซน์ฃองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาใ}วสีกษาแพร่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องลับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การจัดตารางเรียน/ตารางสอน คือ การจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ ภายใต้ข้อบังคับลงในช่วงเวลาที่มีอยู่ โดย 
ตารางท่ีได้นั้นจะต้องตอบสนองหรือใกล้เคียงลับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ สำหรับแนวทางท่ีใข้ในการจัดตารางสอน คือ 
นำข้อมูลท่ีใข้ในการจัดตารางสอน ได้แก่ แผนการเรียน ข้อมูลวิชา ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลของผู้เรียน ข้อมูล 
ห้องเรียน จัดลงในช่วงเวลาท่ีว่างของแต่ละห้องใน 1 สัปดาห์ โดยท่ีข้อมูลน้ันต้องไม่ถูกจัดซ้ําในช่วงเวลาเดียวลันของ 
วัน ตารางสอนน้ันจึงจะสามารถนำไปใช้ได้

การจัดตารางสอนนับเป็นปีญหาวิจัยที่สำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศึกษา เพราะการจัด 
ตารางสอนเป็นสิ่งจำเป็นลับทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับใดก็ตาม ต้องทำการจัดตารางสอนอยู่เป็น 
ประจำทุก  ๆ ภาคการศึกษาหากสถานศึกษามีขนาดใหญ่ ปีญหาในการจัดตารางสอนก็จะมีความขับซ้อนมากขึ้นตาม 
ไปด้วย ปีจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีความแตกต่างลันในแต่ละสถานศึกษา เช่น จำนวนอาจารย์ จำนวนนักศึกษา จำนวนวิชา 
จำนวนห้องเรียน เป็นด้น และยังต้องคำนึงถึงข้อบังคับต่าง ๆของแต่ละสถนศึกษาด้วย เช่น จำนวนนักศึกษาท่ีรับได้

แผนปฎิบ้ตรา,ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาขีวสืกษาแพร่
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ของห้องเรียน ประเภทห้องเรียน จำนวนคาบเรียนใน แต่ละวัน เป็นต้น อีกทั้งปัจจัยและข้อบังคับต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดตารางสอนในแต่ละภาคเรียนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังน้ันการจัดตารางสอนให้เหมาะสมกับแต่ 
ละสถานศึกษานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใข้เวลานาน ซึ่งบางครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้วอาจต้องจัดซํ้าอีก หากมีการ 
ปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง  ๆ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องอาคัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวซาญหรือมีประสบการณ์เป็น 
อย่างมาก จึงจะสามารถจัดตารางสอนไต้รวดเร็วและเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อดำเนินการวางแผนระบบการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
5.2 เพื่อดำเนินการปฏิบัติ จัดทำตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564
5.3 เพื่อให้ไต้ตารางเรียนสำหรับผู้เรียน ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน และตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 

2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ตารางเรียนสำหรับผู้เรียบ จำนวน 78 ห้อง
6.1.2 ตารางสอบสำหรับครูผู้สอน จำนวน 82 คน
6.1.3 ตารางห้องเรียน จำนวน 99 ห้อง

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 มีการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตามแผนการดำเนินงาน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดทำตารางเรียน/ตารางสอน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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งบจัดการเรียนการสอน
3,500 บาท ได้แก่ 

2,400 บาท 
875 บาท 
225 บาท

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ[นการใช้งานสำนักงานอ่ืนๆ
8.2 ค่ากระดาษ รีมละ 125 บาท 7 รีม
8.3. ดินสอ โหลละ 45 บาท 5 โหล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ตารางสำหรับผู้เรียน ครูผู้สอน และห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 

จำนวน 1 ชุด
9.2 คณะกรรมการได้มีการร่วมวางแผนและดำเนินการจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปและประเมินผลโครงการ

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืช)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซดิพืสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำได้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ร-โครงการ เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (Pre V-NET) ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวซ. 3 

และ ปวส.2

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาลตรี นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาลตรีชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

3.3 ยุทธศาลตรีกระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3.4 ยุทธศาลตรีสำนักงาบคณะกรรมการการอาขีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ล่ืงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มืเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0 คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติปิญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ๊1นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแน่งปีน

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งฃันฃองประเทศ

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษาทดลองทดสอบทางการศึกษาระดับซาติด้านอาชีวศึกษา 
(Pre V-NET) เพื่อให้ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ในแต่ ละประเภทวิซา สาขาวิซาและสาขางาน 
มีผลลัมฤทธทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดและผ่านเกณฑ์ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับซาติด้านอาชีวศึกษา (Pre V-NET) ในปีการศึกษา 2560

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการนี้ฃ้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะให้นักเรียน 
นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับขาติ ด้านอาชีวศึกษา (Pre V-NET) และเพื่อรับรองทักษะ 
ความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาในการสมัครเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับต่อไป
5. วัตลุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในระดับขั้นปวข.3 และ ปวส.2 มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทาง 
การศึกษาซาติ ด้านอาชีวศึกษา

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาในระดับข้ันปวซ.ร และ ปวส.2 มีผลลัมฤทธทางการเรียนสูงข้ึน
5.3 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาในการสมัครเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อ 

ในระดับต่อไป
6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระดับข้ัน ปวซ.ร และ ปวส.2 ร้อยละ 85 มีผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนผ่าน 

เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับซาติ ด้านอาชีวศึกษา (Pre V-NET)
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาในระดับขั้นปวข.ร และ ปวส.2 ร้อยละ 90 มีผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนสูงขึ้น

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษา 

ด้านวิขาการ โดยมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือศึกษา 

ต่อ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประซาสัมพันธ์การทดสอบทาง 

การศึกษาระดับขาติด้าน 

อาชีวศึกษา V-NET

3.2. ครูจัดทำข้อสอบ V-NET ให้ 

งานหลักสูตร

3.3. จัดตารางการเตรียมความ 

พร้อมการทดสอบทาง 

การศึกษา V-NET

3.4. แจกคู่ม ือการเตรียมสอบ 

V-NET สำหรับ บร. /นศ. 

ระดับข ั้น ปวซ.3 และ ปวส.2

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญซา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน
8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 รีมละ 1 2 5 บาท 4 รีม
8.2 กระดาษโรเนิยว A85 รีมละ 110 บาท 40 รีม
8.3 ลวดเย็บกระดาษ กล่องละ 15 บาท 2 กล่อง
8.4 ปากกาหมึกแห้ง ด้ามละ 5 บาท 14 ด้าม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับซาติ ด้านอาชีวศึกษา (Pre V-NET)
9.2 นักเรียน นักศึกษาทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมต่อเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับต่อไป

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
5,000 บาท ได้แก่ 

500 บาท 
4,400 บาท 

30 บาท 
70 บาท
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผลการสอบ V-net

ลงซ่ือ ^ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืซ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวคํกษาแพร่
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6.โครงการ เปีดบ้านวิชาการ (Open House)

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานลักษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุหธคาสตรี นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธคาสตรีชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางลังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการลักษา
1 .  การปฏิรูประบบการลักษาและการเรียนรู ้ โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญตการลักษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการลักษาเพื่อบรรลุเบ้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
3.3 ยุทธคาสตรีกระทรวงลักษาธิการ

1. การจัดการลักษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างลักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการลักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการลักษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธคาสตรีสำน้กงาบคณะกรรมการการอาซีวสืกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวลักษา
4. เพิ่มประลิทธิภาพบริหารจัดการให้มิมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตไซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิพญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลัอม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกด้อง 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษาให้ 

สอดคล้องกับการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทั้งทางด้านความรู้ ความชำนาญ คุณธรรม 
จริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็น 
การเตรียมนักเรียน นักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ 
แข่งขันในด้านการเรียนการสอนวิขาชีพของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความพยายามที่ 
จะ^กฝนตนเองและใฝ่หาความรู้เป็นการพัฒนาป็มีอและความสามารถด้านวิชาชีพในระดับหน่วยที่จะนำสู่ระดับภาค 
และระดับชาติต่อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงจัดโครงการเป็ดบ้านวิชาการ (Open House) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการ 
ดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาชองสถานศึกษา อันส่งผลให้ได้รับรางวัล อาทิ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง รางวัล 
มาตรฐานสถานศึกษาวิชาทหาร และผลการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปวซ. และปวส. ในภาคเรียนปกติ และการ 
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี พร้อมท้ังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง สถาน 
ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงาน 

และชุมชน อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
5.2 เพ่ือให้มีการประซาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ
5.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และ 

องค์กรอ่ืนๆ
6. เบัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซ ิงปร ิมาณ

6.1.1 ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเช้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 การประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่



6.2.2 มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรอ่ืนๆ

6.2.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา
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ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน 100,000 บาท ได้แก่
8.1 เงินสนับสบุบ'บูธ แผนกละ 10,000 บาท 10 แผนก 100,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจที่เช้าร่วมงานเป็ดบ้านวิชาการ (Open House)

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ทำแบบประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ลงช่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืช)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวคํกษาแพร่

แผนปฎิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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7.โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิจาการระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับจาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1

2. ด้านการสร้างจีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมจองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งจาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ

3. การพัฒนา และเส'รีมสร้างศักยภาพคนตลอด1ข่วง1ชีวิต
3.4 ยุทธศาสตร์สำน้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการจองประเทศ
3. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณึโทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขับของประเทศ

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมและ สนับสนุน 
ใหัสถานศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมเช้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ

ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะ 
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นตัวแทนเช้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทน 
ระดับจังหวัดเช้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงคํ

5.1 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
5 .3  เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเช้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ 

อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเช้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

จำนวน 12 สาขาวิชา

แผนปฎิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาโต้พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไต้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งใน 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ห. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน 

ดำเนินการแกซ้อมเตรียมความ 

พร้อม นร./นศ. ที่แข่งขันทักษะ

3.2. รวบรวมข้อมูลและใบสมัครส่ง 

ให้เจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน 

ท ักษะ

3.3. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง 

วิชาการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระ ม าณ /ท ร ัพ ยาก ร  และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ิน โครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน
8.1 ค่าเดินทาง
8.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง
8.3 ค่าท่ีพัก
8.4 ค ่าล งท ะเบ ีย น

8.5 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
450,000 บาท ไต้แก่

100.000 บาท
100.000 บาท
150.000 บาท

50 .000  บาท

50.000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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9. ผลหี่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิซาการ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิซาการ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิซาการหรืองาน วิจัยซองผู้เรียน 

สามารถนำมาไข้ประโยซน่ได้จริง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 ผลการแข่งขันทักษะทางวิซาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติ

ลงซ่ือ ^ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืซ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ป็ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำได้ รักษาการไนตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฎํบ้ตราขการ ประจ0นเงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8.โครงการผิกอบรมเข้าปฏิบัติการณ์การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (โมไข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เซื่อมโยง/ภายใด ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 จ

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งข้น
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลใกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสบองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างฺของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียบการสส่น
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างคักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำน้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการสิกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้ *
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนจัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการถทนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไวพอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา โ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ ลังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะ 

การคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษา จึงเป็นท่ีมาของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินตามสภาพจริง นับแต่การจัดเตรียมแผนการเรียนรู้ และการประเมินท่ีด้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
โดยครูผู้สอนคือองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามท่ีด้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินความรู้ความสามารถหรือผลการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้เรียน ซ่ึงผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานการณ์ท่ีเป็นชีวิตจริง

ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ที่จะต้องรู้และเช้าใจกระบวนการสอนรายวิชา การประเมินผลตามสภาพจริง 
เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
5. วัตถประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
5.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
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5.3 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. เ'ป้าหมาย ระตบจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนจำนวน8 0 คน ได้รับการพัฒนาเรื่องการวัดผลตามสภาพจริง
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน ได้มีรับการพัฒนาระบบการเรียนรู้

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการประเมินตามสภาพจริง
6.2.2 ครูผู้สอนพัฒนาระบบการเรียนการสอบและการประเมินตามสภาพจริง
6.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระ ยะ เวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1ม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอบ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1. ค่าวิทยากร
8.2. ค่าอาหารว่าง 80 ขุด ขุดละ 35 บาท 2 ม้ือ
8.3. ค่าอาหารกลางวัน 80 ขุด ขุดละ 120 บาท
8.4. ค ่า เอ ก ส ารป ร ะก อ บ ก า รอ บ รม

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูเข้าใจและนำวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงไปใซ้ในการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
25,000 บาท 

4,800
5.600
9.600 
5,000

บาท
บาท
บาท
บ าท

9.2 ผู้เรียนมิความรู้ความสามารถมากขึ้นเนื่องจากการประเมินตามสภาพจริง

แผนปฏิบัติรา'ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9.3 ซ่วยการพัฒนาการเรียนรู้รอบด้าน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
10.3 ผลลัมฤทธิ้ของผู้เรียน

ลงข่ือ
(นายดำรงค สุพล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้เสนอ

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี)

ต0าแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่

แผนปฎิปีตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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9 .โครงการ จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (โมใข้งบป๋ระมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทรศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 บีเ

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งข้น
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เมินมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเมิาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเมินมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวสีกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการสีกษาอาซีวสีกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาซีวสีกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวสิกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวสีกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นสีกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณึIทยอันงดงาม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ด้ว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัตตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร่
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไวัพอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสิกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรีหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวสิกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนน้ัน ส่ิงท่ีสำคัญท่ีทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ เคร่ืองมือ 

วัดผลท่ีมีคุณภาพ การประเมินผลผู้เรียนท่ีได้ผลเท่ียงตรงจะต้องใช้เคร่ืองมือวัดท่ีได้มาตรฐาน เคร่ืองมือวัดชนิดท่ีนิยม 
ใช้ในการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนก็คือข้อสอบแต่ละข้อสอบท่ีดีจะต้องวัดตรงตามจุดประสงค์ตามเน้ือหาท่ีเรียน 
และจะต้องเป็นข้อสอบที่มีความเชื่อมั่นและมีอำนาจจำแนกที่ดี ชื่งข้อสอบที่มีคุณสมบัติตามนี้เรียกว่าข้อสอบ 
มาตรฐาน เพ่ือให้การวัดผลผู้เรียนมีความเท่ียงตรงช่ืงข้อสอบน้ันถือเป็นเคร่ืองมือวัดผลท่ีสำคัญท่ีทำให้กระบวนการ 
สอนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ๋ิฃองผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้อสอบหรือ 
ระบบคลังข้อสอบจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญและจำเป็นเพ่ือให้!ด้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ

วิทยาลัยๆ จึงได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐานขึ้น เพื่อให้ระบบการวัดผลการเรียนรายวิขามีความเชื่อมั่น 
และเที่ยงตรง และเป็นการประหยัดการใช้งบประมาณของทางราชการ และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา
5.2 เพื่อให้ระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมากขึ้น
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5.3 เพื่อประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
6.เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวขี้วัคความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข้อสอบรายวิชา 1 ระบบ
6.1.2 ครูมีข้อสอบมาตรฐานเก็บในคลังข้อสอบอย่างน้อยคนละ 1 รายวิซา

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนมีข้อสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับวัดความรู้ความสามารถชองผู้เรียน
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการประเมินความรู้ความสามารถโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
6.2.3 การวัดผลรายวิชามีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและตรงตามเนื้อหารายวิชา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประชุมชี้แจงวิธีการเชียน 

ข้อสอบมาตรฐานและชั้นตอน 

การวิเคราะห์ข ้อสอบ

3.2. ครูจัดส่งข้อสอบมาตรฐาน 

รายวิชา

3.3. คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ 

และอนุมัติให์ใช้เป็นข้อสอบ 

มาตรฐาน

3.4. นำข้อสอบเก็บเข้าคลังข้อสอบ

3.5. คัดเลือกข้อสอบมาตรฐานมาใช้ 

สอบปลายภาคเรียน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถ าน ท ี่ด ำ เน ิน ก าร  ห ้อ งป ระช ุม เล ็ก
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน 10,000 บาท ได้แก่
8.1. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 1,500 บาท
8.2. ค่าอาหารว่าง 80 ชุด จุดละ 35 บาท 2,800 บาท
8.3.ค่าวัสดุในการจัดทำคลังข้อสอบ 5,700 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะไต้รับ
9.1 วิทยาลัยมีระบบคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิซาพร้อมใช้งาน
9.2 ระบบการวัดผลฃองครูผู้สอนมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง
9.3 ประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกต
10.2 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ
(นายดำรงค์ สุพล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10.โครงการ พัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิซาชีพสู่สากล

1. ชื่อ,บุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอบเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรี,i สร้างคักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหัมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวสีกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนในหลักสูตรระดับขั้น ปวข. ปวส. และ 

ปริญญาตริ โดยนักเรียน นักศึกษาเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิขาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว 
ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสถานศึกษา เพื่อเป็นการรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ในการสมัครเช้าทำงานหรือการศึกษาต่อและเป็นเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล ได้จัดทำโครงการนี้ข้ีนเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางวิชาการ ในการสอบ 
มาตรฐานวิชาชีพที่มีกระบวนการมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาเพ่ือในการสมัครเช้าทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการสอบวัดมาตรฐานวิขาชีพ
5.2 เพ ื่อพ ัฒ น าก ระบ วน ก ารและว ิธ ีก ารใน ก ารลอบ มาต รฐาน ว ิซ าชีพ

5.3 เพื่อวัดคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้-วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 สาขาวิซาท่ีเปีดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวซ. 9 สาขาวิซา ระดับ ปวส. 8 สาซาวิซา 
และระดับปริญญาตริ 2 สาซาวิซา มีเคร่ืองมือสำหรับวัดมาตรฐานวิซาซิพท่ีได้มาตรฐาน 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

6.1.2 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สอบผ่านมาตรฐานวิซาชีพ
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 สถานศึกษามีเครื่องมือสำหรับวัดมาตรฐานวิซาซิพท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ในระดับสากล

6.2.2 กระบวนการจัดสอบมาตรฐานวิซาซิพเปีนท่ียอมรับซองบุคคลภายนอก
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีสอบผ่านเปีนผู้มีความรู้และทักษะท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มํ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ติดต่อประสานงานศูนย์ทดสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพร่วมจัดทำ 

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

3.2. ประชุมจัดทำแบบทดสอบและ 

ขั้นตอนวิธีการทดสอบโดยครู 

วิชาชีพร่วมกับศูนย์ทดสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนา 

ปีม ือแรงงานสถานประกอบการ 

และครูวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา

3.3. ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอน 

วิธีการโดยมืตัวแทนจากศูนย์ 

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

สถาบันพัฒนาปีมือแรงงานและ 

สถานประกอบการเช้าร่วมเปีน 

คณะกรรมการ

3.4. สรุปรายงานผลการสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพ
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญซา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องประขุมเล็ก

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1. ค่าอาหารว่างประขุมกรรมการ 50 ขุดๆละ 35
8.2. ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีการทดสอบมาตรฐานวิซาซีพ
8.3. ค่ากระดาษโรเนียว กระดาษคำตอบ และวัสดุการจัดสอบ

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 ได้เครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับวัดมาตรฐานวิซาชีพ
9.2 กระบวนการวัดและประเมินผลได้มาตรฐานเซ่ือถือได้
9.3 ผู้เรียนที่ผ่านมาตรฐานวิฃาชีพเป็นผู้มืความรู้ความสามารถจริง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 คุณภาพซองเคร่ืองมือวัด
10.2 จำนวนผู้ผ่านการสอบมาตรฐานวิซาชีพ
10.3 แบบสอบถาม

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
20,000 บาท ได้แก่ 

1,750 บาท 
2,000 บาท 
6,250 บาท

ลงซ่ือ
(นายดำรงค สุพล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ
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ลงซ่ือ
(นายโอภาล ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

/
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แ.โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ' งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเคษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนาก0าสังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



126

3. ล่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปืญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ัก ษ าว ัฒ น ธรรมประเพ ณ ีไท ยอ ัน งดงาม

6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่ง•ปืน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตบอยู่โดยใช้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาขีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาขีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาขีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองคํความรู้ พัฒนาส่อาขีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนึจจุบันนักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับ ปวข. ปวส. และปริญญาตรี ขาดความรู้และความเช้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการวัดผลและประเมินผล กอปรกับระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามหลักสูตรท่ีปรับเปล่ียนใหม่ ท่าให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสบบีญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลการเรียนไม่ทราบแนวทาง 
วิธีการในการแก้บีญหาได้อย่างถูกต้องได้ ดังนั้นจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับ 
การวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน และคาดว่าเมื่อผู้เรียนเช้าใจแล้วจะข่วยแถ้บีญหาเรื่องการไม่จบการศึกษา 
ตามเกณฑ์และลดเรื่องการออกกลางคันอันเนื่องมาจากผลการเรียนตากว่าเกณฑ์ได้
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่นักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการแถ้บีญหาสำหรับผู้เรียนกรณีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
5.3 เพ ื่อแก ้บ ีญ ห าการออกกลางค ัน เน ื่องจากผ ลการเร ียน ไม ่ถ ึง เกณ ฑ ์
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6. เนิาหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและ 
ประเมินผล

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางในการแก้ปิญหากรณีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และ 

สามารถแก้ปิญหาได้ด้วยตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดเตรียมเอกสารและสื่อเรื่อง 

การวัดผลและประเมินผล

3.2. ดำเนินการให้ความรู้แก่ 

นักเรียนนักศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ หน้าเสาร์ธง

8.

9.

งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยากร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท
8.1. ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้ 5,000 บาท

ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 น ัก เร ียน  น ัก ศ ึก ษ าได ้ร ับ ก าร เสร ิมสร ้างค วามร ู้ค วาม เข ้าใจ เก ี่ย วก ับ ก ารว ัด ผ ลแ ละป ระเม ิน ผ ล

9.2 นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางการแก้ปีญหากรณีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้อง
9.3 จำนวนการออกกลางคันเน่ืองจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ลดลง
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1การสังเกต
10.2แบบสอบถาม
10.3 ผลลัมฤทธ้ีฃองผู้เรียน

ลงซ่ือ 019" ,'  ^  ผูเสนอ
(นายดำรงค สุพล)

ดำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี)

ดำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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12.โครงการ รักการอ่าน

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพฃีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 .  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู ่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา .
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต ้าน ก ารด ูแลช ่วย เห ล ือผ ู้เร ียน ข อ งค ร ูท ี่ป ร ึก ษ าให ้ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะท ี่พ ิงป ระสงค ์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.6 หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักฃาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์Iทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซด0ารัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซด0ารัสซอง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะซยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน่ซองส่วนรวม และซองซาติมากกว่าผลประโยซน่ฃองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพซีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ซองสถานประกอบการ
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2. ส่งเสริมการมืส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มืสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลเห็นความสำคัญด้านการอ่านโดยถือเปีนวาระแห่งซาติ จิงมืนโยบายให้ ปี 2552 -  2561 

เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม
ด้วยสังคมยุคปีจจุบันเป็นยุค “สังคมก้มหน้า" พฤติกรรมซองคนในสังคม และรวมถึงนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซ่นกัน มืจิตใจฝิกใฝ่และหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยี จึงไม่เห็นความสำคัญซองการอ่าน ทำให้การ 
อ่าน การด้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง  ๆ น้อยลง การเข้าใข้บริการห้องสมุดน้อยลง

งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ซองการอ่าน ให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าซองนักเรียน นักศึกษา จึงได้เห็นควรให้จัดทำโครงการ รณรงค์รักการอ่าน ข้ึน
5. ว้ตถุประสงค์

5.1 เพ่ือปลูกฝืงนักเรียน นักศึกษาให้เห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามืความสนใจในการใข้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ใข้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยซน่
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 สถิติการไข้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน
6.2.2 นักเรียนนักศึกษามืความสนใจในการใข้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รู้จักใข้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยซน่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ร.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องสมุด วิทยาลัยอาซีวศึกษา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือ
9.2 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการใฃัห้องสมุดเนินแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยซน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากจำนวนผู้เช้าใช้บริการ
10.2 ประเมินจากความพึงพอใจผู้เช้าร่วมกิจกรรม

(นางฃลวรรณ์ เรือนดำ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

(นายสุทธิพงษ์ โซติพึสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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13.โครงการ แนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใฃ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจ ัดการศ ึกษ า เพ ื่อ สร ้าง เสร ิม ค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ท ี่เป ็น ม ิต รก ับ ส ิ่งแวด ล ้อม

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพิยงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาฃีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใฃ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิษัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติป็ญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 D ru §  & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช ้าใจเร ียนร ู้ก ารเป ็นประขาธ ิปไตย อ ัน ม ีพ ระม ห าก ษ ัต ร ิย ์ท รง เป ็น ป ระม ุข ท ี่ถ ูก ด ้อ ง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระรา4ซด0ารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใซ้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การถึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นความ 

ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับภาคเอกขน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยเน้นทักษะ!เมือ 
จากการปฏิบัติจริงตามที่สถานประกอบการต้องการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและสามารถประกอบ 
อาชีพอิสระได้ ในการดำเนินงาน เพื่อจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ ของภาคเอกขน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้เริ่ม 
ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นด้นมา และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีเสมอมา

ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือและเป็นข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน 
ช่วยเสนอแนะแก้ไขปีญหาร่วมกัน งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จิงจัดให้มีการแนะแนวการ 
เร ีย น ก ารสอ น ระบ บ ท ว ิภ าค ีเพ ื่อผ ล ิต แ ล ะพ ัฒ น าก ำล ังค น ให้มคี ุณ ภ าพ ต รงต ามค วามต ้องการข องตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเครือข่าย พันธมิตรร่วมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
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5.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน สำหรับการเรียน 
การสอนในระบบทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เพ่ือเช่ือมโยงสาย 
ปฏิบัติการในระดับปริญญาตรีต่อไป

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
6.1.2 นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน ข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
6.1.3 ผู้ประกอบการและประชาซนในจังหวัดแพร่

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมโครงการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
6.2.2 หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอน
6.2.3 หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าของสถานประกอบการมืความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา 

ตามแนวทางของการจัดการศึกษาในฟ้จจุบัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประขุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานงานเตรียมสถานที่ 

ดำเนินงาน

3.3. ประสานสถานศึกษาสังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการขั้น 

พื้นฐานขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3.4. ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการ 

เรียนการสอนระบบทวิภาคี

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญซา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร 3,000 บาท
8.2 ค่าใข้สอย 2,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้ันพ้ีนฐาน ข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดแพร่ ได้ร่วมโครงการ 

เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
9.2 หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 

สอน
9.3 หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าของสถานประกอบการมืความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามแนวทางของการ 

จัดการศึกษาในปีจจุบัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบประเมินการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

ลงข่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวพัขรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ)

ต0าแหน่ง หัวหน้างานอาขีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในดำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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14.โครงการ นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิขาชีพและฝึกอาชีพ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างชีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางกญรศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซีวสีกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวสีกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการลอนอาซีวสีกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีพญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ัก ษ าว ัฒ น ธรรมประเพ ณ ีไท ยอ ัน งดงาม

6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซด0ารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาตมากกว่าผลประโยชน์ของตบเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจั4หวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราขบัญญ้ตการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษา เป็นไปเพ่ือผลิตและพัฒนา 

กำลังคนในด้านวิชาชีพระดับ'ฝ่มีอ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับวิชาชีพให้สูงข้ึน เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง 
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจัด 
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และได้มีการนิเทศติดตามผลการ 
‘ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ'ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง เพ่ือได้ทราบถึงปิญหาในการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพและ'ฝึกอาชีพ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึก 
อาชีพ
5 . ว ัต ถ ุป ร ะส งค ์

5.1 เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพ่ือให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ
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5.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าสาชาวิชา/หัวหน้าภาควิชา จำนวน 20 คน
6.1.2 ครูนิเทศ จำนวน 12 คน
6.1.3 ตัวแทนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ จำนวน 14 คน
6.14 นักเรียน นักศึกษา 'ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บกอาชีพ จำนวน 1,000 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เช้าใจในการทำงาน และประสบการณ์ตรงจากสถาน 

ประกอบการ
6.2.2 สถานศึกษาและหน่วยงานสามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินการบกประสบการณ์วิชาชีพ 

และบกอาชีพได้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2.3 เพ่ือเสรีมสร้างและพัฒนาสมรรถนะชองนักเรียน นักศึกษาในการบกประสบการณ์วิชาชีพและ 

บกอาชีพตามหลักสูตร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานงานกับสถาน

ประกอบการตารางการนิเทศ

3.3. กำหนดตารางนิเทศ

3.4. ดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามผล 

การบกประสบการณ์วิชาชีพ 

และบกอาชีพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร

- กระดาษสีทำปก A4 (โอรส ฟ้า เหลือง 2x120)
- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A (6x115)
- ปากกาหมึกแห้ง (24x10)
- กระดาษกาวสองหน้า (45x 5)
- หมึกเคร่ืองปริ้นเลเซอร์ (2x1,000)
-ที่เย็บกระดาษใหญ่ (1x485)

8.2 ค่าใซ้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 45 คน (45x240)
- ค่าท่ีพัก 45 คน (45x800)
- ค่าน้ํามัน 4 คร้ัง (4x6,500)
- คุกกี้ 20 กิโลกรัม (20x400)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มึความรู้ความเข้าใจในการทำงานในชีวิตจริง และนำมาปรับใข้การทำงานในอนาคต

งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
84,680 บาท ได้แก่ 

3,880 บาท
240 บาท 
690 บาท 
240 บาท 
225 บาท

2.000 บาท 
485 บาท

80,800 บาท
10,800 บาท
36.000 บาท
26.000 บาท
8.000 บาท

ได้
9.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
9.3 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามหลักสูตรอาชีวศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินการนิเทศติดตามผลการแกประสบการณ์วิฃาชีพและแกอาชีพ

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวพัซรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี)
ดำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ
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ลงซ่ือ I
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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15.โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา■ ฝิกประสบการณ์วิขาชีพ/ฝ่กอาชีพ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ

3.4 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ส ำ น ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก า รอ าช ีว ศ ึก ษ า

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

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีถูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0Dru§ & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ัก ษ าว ัฒ น ธรรมประเพ ณ ีไท ยอ ัน งดงาม

6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราฃดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเปีน มีไว้,พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การ'จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ1ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาที่จะออกแกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝืกอาชีพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความ 

เช้าใจในระบบการแกประสบการณ์วิชาชีพและแกอาชีพ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างสูกด้อง สอดคล้องกับระบบ 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังได้รับทราบข้ันตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็น 
ปีญหาต่าง  ๆ ท่ีนักเรียน นักศึกษาต้องการทราบให้มีความพร้อมก่อนออกแกประสบการณ์วิชาชีพและแกอาชีพ โดย 
มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่าง  ๆ ที่วิทยาลัยฯจัดให้อย่างมีความสุข จนสำเร็จ 
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาแก 
ประสบการณ์วิชาชีพและแกอาชีพ ข้ึนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 
และการปฏิบัติตนในการออกแกประสบการณ์วิชาชีพและแกอาชีพ รวมท้ังการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
เพ่ือให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อข้ีแจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานประกอบการ 
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5.2 เพ่ือช้ีแจงวิธีการวัดผลประเมินผล การผีกประสบการณ์วิซาชีพและผีกอาชีพ
5.3 เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมก่อนออกผีเกประสบการณ์วิซาชีพแลร 

ผีเกอาชีพ
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีออกผีกประสบการณ์วิซาชีพ/ผีเกอาชีพ จำนวน 1,000 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีออกผีกประสบการณ์วิซาชีพ/ผีเกอาชีพ จำนวน 1,000 คน
6.1.3 ครูนิเทศ จำนวน 12 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและดูแลนักเรียน นักศึกษาในการออกผีก 

ประสบการณ์วิซาชีพ และผีกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย และแนวทางปฏิบัติในการออกผีกประสบการณ์ 

วิซาชีพและผีกอาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประขุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานเชิญผู้ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่ออกผเีกประสบการณ ์ 

วิชาชีพและผีเกอาชีพ

3.3. ประสานงานเตรียมสถานที่ 

ดำเนินงาน

3.4. การปฐมนิเทศนักเรียน 

นักศึกษาผีเกประสบการณ์ 

วิชาชีพ/ผีเกอาชีพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถาน ท ี่ดำ เน ิน การ ว ิท ยาล ัย อาช ีวศ ึก ษ าแพ ร ่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ งบสำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 54,950 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดท0าเอกสาร 8,450 บาท

- กระดาษ A4 (50x100) 5,000 บาท
- แฟ้มคลิปพร้อมไส้แฟ้ม ซนาด A4 (27x50) 1,350 บาท
- ไส้แฟ้ม ซนาด A4 (50x30) 1,500 บาท
- ไส้แม็ก เบอร์ 10 -1M 1 แพ็ค 200 บาท
- คลิปหนีบกระดาษ (40x10) 400 บาท

8.2 ค่าใซ้สอย 46,500 บาท
- คู่มือผีเกประสบการณ์วิซาซีพ (1,000x40) 40,000 บาท
- น้ําด่ืม (500x 5) 2,500 บาท
- คุกกี้ 10 กิโลกรัม (10x400) 4,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและดูแลนักเรียน นักศึกษา'ในการออก‘ฝิก 

ประสบการณ์วิซาซีพ และผี)กอาซีพร่วมกับสถานศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย และแนวทางปฏิบัติในการออกผีเกประสบการณ์วิซาซีพและ 

tinอาซีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบประเมินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผีเกประสบการณ์วิชาซีพ/ผี)กอาซีพ

ลงข่ือ $1̂  ผู้เสนอ
(นางสาวพัซรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาซีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงข่ือ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ
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ลงซอ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตรา‘ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



151

16.โครงการ สัมมนานักเรียน นักศึกษาแกประสบการณ์วิชาชีพ/แกอาชีพ

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิด1ชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบ้ต
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0Dru§ & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเบีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขนึของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติ 

จริงตามสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตามสาขาวิชาชีพ ได้รับทราบการประเมินตนเองหลังจากส้ินสุด 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ และรับทราบถึงจุดบกพร่องของตนเอง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองใน 
การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทำโครงการน้ีฃ้ีนเพ่ือสรุปผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 
ของนักเรียน นักศึกษาเป็นรูปธรรม สำหรับใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และหาแนวทางแล้ไฃป็ญหาจากการฝึก 
ประสบการณ์วิฃาชีพ/ฝืกอาชีพ ในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็น 
แนวทางในการเตรียมต ัวออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

5.2 เพื่อการแล้ไฃปิญหาและปรับปรุงการพัฒนาตนเองของนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและนึญหาท่ีเกิดข้ึนในการฝึกปฏิบัติจริงตามหน่วยงาน สถานประกอบการ
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 หัวหน้า/ผู้แทน สถานประกอบการ หน่วยงาน จำนวน 14 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีออกสิกประสบการณวิซาซิพ/ฝิกอาซิพ จำนวน 1,000 คน
6.1.3 ครูนิเทศ จำนวน 12 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจระบบการทำงานซองสถานประกอบการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้แทนสถานประกอบการในการซ้ีแนะแนวทางเพ่ือพัฒนา 

ตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
6.2.3 สถานศึกษาได้รับข้อมูลต่างๆ จากการสิกประสบการณ์วิฃาซิพ/สิกอาซิพ ซองนักเรียน 

นักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำ เน ิน ก าร

ร ะ ย ะ เว ล า ด ำ เน ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประขุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานเซิญหน่วยงาบ สถาน 

ประกอบการ

3.3. ประสานงานเตรียมสถานที่ 

ดำเนินงาน

3.4. การปฐมนิเทศนักเรียน 

นักศึกษาสิกประสบการณ์ 

วิซาซิพ/ฝิกอาซิพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร 9,600 บาท

- ฟิวเจอรี'บอร์ด (30x30 ) 900 บาท
- กาวสต๊ิก ยูฮู ขนาด 21 กรัม (4x90) 360 บาท
- กระดาษกาว 2 หน้า บาง 1 น้ิว (5x40) 200 บาท
- เคร่ืองปร้ินเตอร์มัลติฟ้งก์ชั่นเลเซอร์ Canon 5,500 บาท
- หมึกเคร่ืองปร้ิน HP P1102 85A 2 กล่อง (1x2,640) 2,640 บาท

8.2 ค่าใช้สอย 5,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x30) 900 บาท
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (30x150) 4,500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามึความเข้าใจระบบการทำงานของสถานประกอบการ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้แทนสถานประกอบการในการช้ีแนะ แนวทางเพื่อพัฒนาตนเอง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
9.3 สถานศึกษาได้รับข้อมูลต่างๆ จากการ^กประสบการณ์วิชาชีพ/ฝืกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินการสัมมนานักเรียน นักศึกษา แกประสบการณ์วิชาชีพและ&เกอาชีพ

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธิ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



156

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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17.โครงการ ประซาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิด็ขอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งชัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้ีมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0Dru§ & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ัก ษ าว ัฒ น ธรรมประเพ ณ ีไท ยอ ัน งดงาม

6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสืกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามท่ีรัฐบาลมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือ 

เพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ได้ดำเนินการขยาย ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม สร้าง 
ความรู้ ความเช้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ร่วมกันประขาสัมพันธ์ แนะแนวให้ความรู้ ความเช้าใจกับผู้เรียนที่ศึกษาระบบทวิภาคี คัดเลือกผู้เรียนตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานและสถานประกอบการที่รับนักเรียน 
น ักศ ึกษ าเช ้าร ับการผ ึเกประสบการณ ์ว ิซ าช ีพ และ‘ฝ ืกอาช ีพ
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5.2 เพือสร้างความรู้ ความเช้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน สำหรับการเรียน 
การสอนในระบบทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เพ่ือเช่ือมโยงสาย 
ปฎินัติการในระดับปริญญาตรีต่อไป

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าสาชาวิซา/หัวหน้าภาควิชา จำนวน 15 คน
6 .1 .2 ครูนิเทศ จำนวน 17 คน
6.1.3 ตัวแทนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ จำนวน 14 คน
6.1.4 นักเรียน นักศึกษา แกประสบการณ์วิชาชีพ "ฝึกอาซิพ จำนวน 600 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ตัวแทนหน่วยงาน สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการแกปฏิบัติงานของ 

หน่วยงาน สถานประกอบการ
6.2.2 ตัวแทนหน่วยงาน สถานประกอบการ กำหนดแนวทางในการดำเนินการแกปฏิบัติงานชอง 

หน่วยงาน และสถานประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาซีวคีกษา
6.2.3 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะชองนักเรียน นักศึกษาในการแกประสบการณ์วิชาชีพตาม 

หลักสูตร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานงานเตรียมสถานที่ 

ดำเนินงาน

3.3. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงาน สถานประกอบการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังล้ิน 
8.1 ค่าใช้สอย

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
10,000 บาท ได้แก่

9,700 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40x30 1,200 บาท 

3,600 บาท 
4,900 บาท

- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 30x120
- ค่าอาหารกลางวัน หัวหน้าสาขาวิชา ครูนิเทศ เจ้าหน้าที่ 70x70

8.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร
- ป้าย,โว-นิล 2 ตารางเมตร 2 X 150

300 บาท
300 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับขั้นปวซ.3 และปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้รับความรู้รายละเอียด 

เก่ียวกับหน่วยงานและสถานประกอบการ
9.2 ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ครูนิเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หน่วยงานและสถานประกอบการ
9.3 นักเรียน นักศึกษาระดับข้ันปวข.3 และปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มีแนวทางในการเลือกหน่วยงาน 

และสถานประกอบการในการ‘ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ‘ฝึกอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบประเมินการประขาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการและแนะแนวการเรียนการสอนระบบ 
ทวิภาคี

ลงขอ ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(นายสุทธิพงษ์ โฃติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



162

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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18.โครงการ ประซุมสัมมนาเซิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการแกอาซิพซองครูแกในสถานประกอบการ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาซิวศึกบาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เข ือ่มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซิวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาซิพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากVIกภาคส่วนในการจัดอาซีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 D ru g  & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งบีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซด0ารัลของ พระบาท?เมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ0านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มิความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมิส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญ้ตการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ มาตรา ๘ กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและ 

การ‘ฝึกอบรมวิชาชีพสามารถจัดได้ ๓ รูปแบบได้แก่ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิ 
ภาคี โดยที่การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนการวัด 
และการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่วยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน 
ประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีครู‘ฝึกในสถานประกอบการ นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและในการทำงานได้จำเป็นท่ีจะต้อง 
ส่งเสริมและสนับสนุนในสถานประกอบการ โดยสร้างความเช้าใจกับครูแกในสถานประกอบการในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ในฐานะเป็นครูในสถานประกอบการ

ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือและเป็นข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียน การสอน 
ช่วยเสนอแนะแก้ไขปึญหาร่วมกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ใด้มีการจัดลงนามความร่วมมือข้อตกลง ระหว่าง 
สถานศึกษา กับสถานประกอบการ หน่วยงาน จัดให้มีการอบรมครูผีเกในสถานประกอบการ ให้มิความรู้ความเช้าใจ 
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จัดทำแผนการผีเกอาชีพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ การ
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วัดผล ประเมินผล และพัฒนากำลังคนให้มิคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อันเปีนการสร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีดี กับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาซีวศึกษาทวิภาคีให้เปีน!ปตาม 
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา ต่อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ใต้ดำเนินการขยาย ยกระดับกาสรจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยมุ่งเน้นการ 
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้แก'บุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาและ 
สถานประกอบการร่วมกันประขาสัมพันธ์ แนะแนวให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เรียนที่ศึกษาระบบทวิภาคีดัดเลือก 
ผู้เรียบตามความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาผู้เรียนให้มิลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามกรอบ 
มาตรฐานอาชีวศึกษา
5.วัดถุประสงค์

5.1 เพื่ออบรมเชิงปฎิบ้ตการให้ความร้ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และมิส่วนร่วมในการวิเคราะห้จัดทำ 
แผนการปีก ตามสมรรถนะวิขาชีพ การวัดผล ประเมินผล และพัฒนากำลังคนให้มิคุณภาพตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน แก่ครูปีกในหน่วยงานและสถานประกอบการ

5.2 เพ่ือให้ครูปีกหน่วยงานและในสถานประกอบการ จัดทำแผนการปีกอาชีพไต้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
การศึกษาอาชีวศึกษา

5.3 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและครูปีกในหน่วยงานและสถานประกอบการ
5.4 เพ่ิมพูนความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิขา จำนวน 18 คน
6.1.2 ครูนิเทศ จำนวน 12 คน
6.1.3 ครูปีกในสถานประกอบการ หน่วยงาน จำนวน 45 คน

6.2 เชีงคุณภาพ
6.2.1 ครูปีกในหน่วยงานและสถานประกอบการ ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนการปีกอาชีพเพ่ือ

ใช้การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี
6.2.2 ครูนิเทศและครูปีกในหน่วยงาน สถานประกอบการไต้รับการพัฒนาการเรียนการสอน 

ระบบทวิภาคี
6.2.3 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและครูปีกในหน่วยงานและสถาน 

ประกอบการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประขุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน

3.2. ประสานครูปีกในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานเข้ารับ 

การ ป ีกอบรมๆ และ 

ดำเนินการปีกอบรม

3.3. ประสานงานเตรียมสถานที่ 

ดำเนินงาน

3.4. ประสานสถานประกอบการ 

หน่วยงาน และดำเนินการ ลง 

นามความร่วมมือข้อตกลง 

ระหว่างสถานศึกษากับสถาน 

ประกอบการ หน่วยงาน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบสำคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นเงินงบประมาณที่งสิน 76,800 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร 10,350 บาท

- หมึกปร้ิน HP P1102 85A 1 หลอด = 2,690 บาท
- กระดาษ A4 20 รีม = 2,300 บาท
- ปากกาหมึกแห้ง 80 ด้าม = 800 บาท
- แฟ้มอ่อน 80 แฟ้ม = 1,200 บาท
- หมึกเติม Canon Worldwide สีดำ 2 หลอด = 400 บาท
- หมึกเติม Canon Worldwide สีซมพู 1 หลอด = 200 บาท
- หมึกเติม Canon Worldwide สีฟ้า 1 หลอด = 200 บาท
- หมึกเติม Canon Worldwide สีเหลือง 1 หลอด = 200 บาท
- กระดาษการ์ดขาว 10 ห่อ = 900 บาท

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- กระดาษสีทำปก 8 ห่อ = 960 บาท
- ซองนํ้าตาลขยายข้าง 5 ซอง = 50 บาท
- ข่อบูเก้ 30 ข่อ = 450 บาท

8.2 ค่าใข้สอย 66,450 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ 75 คน = 27,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือ  ๆ 75 คน = 9,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ขม. = 16,800 บาท
- ของท่ีระลึก 75 ข้ีน = 11,250 บาท
- นํ้าดื่ม1ขวดเล็ก 300 ขวด = 2,400 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจระบบการทำงานของสถานประกอบการ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้แทนสถานประกอบการในการข้ีแนะแนวทางเพื่อพัฒนาตนเอง และ 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
9.3 สถานศึกษาได้รับข้อมูลต่างๆ จากการแกประสบการณ์วิขาชีพ/แกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินการสัมมนานักเรียนนักศึกษา แกประสบการณ์วิขาชีพและแกอาชีพ

J
ลงข่ือ ^  >̂  ผู้เสนอ

(นางสาวพัขรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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19.โครงการ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ หมวดสังคมศึกษา แผนกวิซาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด1ช่วงชีวิต

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1. ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.6 หลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประซาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาซีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาซีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
มารยาทไทย เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทย ท่ีบรรพบุรุษซองเราได้พิจารณากำหนด 

ข้ึน และตัดแปลงแก้ไขสืบทอดกันมาเป็นเอกลักษณ์ของซาติท่ีมีความสำคัญควบคู่กับสังคมไทย ข้ึงควรปลูกฝืงให้ 
นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจและสืบทอดลี่งที่ดีงามเหล่าน้ัน เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดี ของซาติ

ในการน้ี หมวดสังคมศึกษา แผนกวิซาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ 
เรียนรู้สามารถปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง สวยงาม สามารถนำไปใซ้ในซีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีส่วน 
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดมารยาทไทยอันเป็นวัฒนธรรมของซาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการ 
รักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท่ีดีฃองซาติ

5.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
5.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.4 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

6. เบีาหมาย และตัวซี้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนึยบัตรวิซาซีพ จำนวน 300 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และสืบสานมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ซองซาติ
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6.2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย
6.2.3 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.2.4 นักเรียนมีจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. บรรยาย  ส าธ ิต และก าร 

ผ ีเกปฏ ิบ ัต ิ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี 
สุภาพ เรียบร้อย

9.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
9.3 นักเรียนมีจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
9.4 นักเรียนส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของขาติ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.2 แบบประเมินความความพึงพอใจ
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ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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20.โครงการ ทดสอบ Pre Toeic ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างชีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและควๅมเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากVIกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษ าว ัฒ น ธรรมป ระเพ ณ ีไท ยอ ัน งด งาม

6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเบีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกด้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใฃ้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัส4บอง พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใซ้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของฃาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล
นึจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง 

ประเทศ การเจรจาติดต่อธุรกิจ การใช้ในการทำงานและการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาอังกฤษจิงมีบทบาทสำคัญ 
ทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างซนชาติต่างๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของภาษาที่ใข้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนานาชาติ ดังน้ัน หมวดภาษาต่างประเทศ แผนกสามัญสัมพันธ์จึงได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญของความรู้ทางภาษาอังกฤษ จึงได้จัดโครงการ ทดสอบ Pre Toeic ให้แก่,นักเรียน นักศึกษา โดยเน้นให้ 
นักเรียนได้ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทดสอบแบบสากล
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
5.2 เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 . เป ้าหมาย ระด ับจ ังหวัด ระด ับภาค และระด ับซ าต ิและด ัวซ ี้ว ัดความสำเร ็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 150 คน
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ แนวทางในการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาปรับใช้และเนินแนวทางในการทดสอบวัดความรู้ด้าน 

ภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส-ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดทำคำสั่ง

3.2. จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ข้ัน 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ของรางวัลนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด 10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และสามารถนำ application Echo VE มาใช้พัฒนาตนเองให้มีความ 

ยั่งยืนและเนินธรรมชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เช้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม
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ลงซ่ือ ( J k n /*  ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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21.โครงการ วันสำคัญของขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเบ็เน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่ 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การปลูกฝืงให้นักเรียน นักศึกษาได้มืความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นท่ีสำคัญอย่าง 
ย่ิงท่ีสถานศึกษาพึงปฏิบ้ติ นอกเหนือไปจากการเข้าร่วมพิธีในวันสำคัญกับหน่วยงานราชการอ่ืน แล้วยังเป็นการส่งเสริม 
นักเรียน นักศึกษาไคัมืโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีต่าง  ๆ ท่ีถูกแบบแผนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจะ 
ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันพึงมืพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
มืจิตสำนืกในความเป็นผู้เปียมด้วยกคัญญกตเวทีอันเป็นคุณลักษณะชองชาวไทย

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึบเพ่ือปลูกฝืงนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มืความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ของไทยต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อปลูกฝืงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกท้ังปลูกจิตสำนึก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา

5.2 เพ่ืออนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรมประเพณีชองไทย และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
5.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีภับชุมชนและท้องถ่ิน

6. เบีาหมาย และตัวขึ้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6.2.2 สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ินมิความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
6.2.3 สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ินร่วมมือกันในการร่วมอนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรมประเพณี 

ของไทย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

3.2 วันปียมหาราช

3.3 วันพ่อแห่งชาติ

3.4 วันมาฆบูชา

3.5 วันวิสาฃบูชา

3.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

3 มิถุนายน 2564

3.7 วันอาสาหหบูช

3.8 วันเช้าพรรษา

3.9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2564

3.10 วันพระชาไชยบูรณ์

3.11 วันแม่แห่งชาติ

3.12 ประเพณีตานก่วยสลาก

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ หน่วยงานต่าง  ๆ ภายในจังหวัดแพร่ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน

8.1 ค่าจัดทำพวงมาลา 4 ขุด X 2,000 บาท
8.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
8.4 ก ิจก รรมว ัน สำค ัญ ข อ งสถ าบ ัน พ ระมห าก ษ ัต ร ิย ์

8.5 กิจกรรมประเพณีตานสลากก่วย
8.6 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา

งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
35,000 บาท ได้แก่

8.000 บาท
5.000 บาท

12.000 บาท

5.000 บาท
5.000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันซาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
9.2 สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ของไทย
9.3 สถานศึกษา ขุมซน ท้องถ่ิน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

,  >L c / ~ลงซ่ือ ( y *  7
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อ0านวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

&
ลงซ่ือ

(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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22.โครงการ ตักบาตรเดือนละครั้ง ฟ้งธรรมเดือนละหน

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสรีมลร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
3. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด1ช่วง1ชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลฃ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภูมคุ้ิมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0 วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปใตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ไข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอไข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรีอกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขนัของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขนัของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผ ล ิตและพ ัฒ น าก ำล ังค น ด ้าน ว ิช าช ีพ อย ่างม ีค ุณ ภาพ ได ้มาตรฐาน สากล สอด ค ล ้อ งก ับ ค วามต ้อ งก ารข อง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การทำบุญดักบาตรเป็นประเพณีการทำบุญอย่างหนึ่งที่ซาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาซ้านาน แสดงถึง 
น้ําใจอันประเสริฐซองซาวพุทธท่ีซ่วยดำรงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบำรุงพระสงฆ์ นอกจากนี้ การทำบุญ ดักบาตร 
ร่วมกันยังเป็นการลดความตระหน่ีในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี 'ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ฃ่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกันและท่ีสำคัญคือจิตใจอันผ่องใสซองเราท่ีมืฃ้ึนทันใดหลังจากท่ีได้ทำบุญดักบาตรแล้ๆ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการทำบุญดักบาตร จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน 
เพ่ือรวมพลังทำความดีร่วมกัน เป็นการส่งเสริมคุณธรรมในใจของนักเรียน นักศึกษาและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิด 
ความสำนึกในความเป็นคนดี เพ่ือการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมืความสุขต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงประเพณีการทำบุญดักบาตรให้มืสืบต่อไป
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำบุญดักบาตรร่วมกัน

6. เป้าหมาย และตัวชี้'วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยฯ แต่ละปีการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมดักบาตรเดือนละคร้ัง ฟ้งธรรมเดือนละหน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำรงไว้ซ่ึงประเพณีการทำบุญดักบาตร
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีพื้นฐาน1ของการเป็นพุทธศาสนิก'ขนท่ีดี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวัน 

สำคัญของชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์

3.2 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันไหว้ 

ครู ไหว้ครูช่าง
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.3 กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนอง 

สรภัญญะ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหารถวายพระเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4,000 บาท
8.2 ค่าสังฆทานถวายพระสงฆ์ 1,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตร
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้เนินผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เนินพุทธศาสนิกซนท่ีดี

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงข่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ต0าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซอ 4- ' บ ั
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ดำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในต0าแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่ 
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23.โครงการ เรือนเพาะขำภูมิ,ปิญญาบูรณาการวิถี

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงซีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภูมคุ้ีมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์ลุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

3.10ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผล ิตและพ ัฒ น าก ำล ังค น ด ้าน ว ิซ าช ีพ อย ่างม ีค ุณ ภาพ ได ้มาตรฐาน สาก ล ส อ ด ค ล ้อ งก ับ ค วาม ต ้อ งก ารข อง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพ,ปิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝืงให้นักเรียนนักศึกษา 

และบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกด้านความรักซาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประซาธิปไตยอันมืพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นการลด 
บีญหาการออกกลางดันของผู้เรียน สร้างระเบียบวินัย และความตรงต่อเวลาให้กับผู้เรียนและบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา

ดังน้ัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ข้ึนเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ 
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกคน มีความรักซาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเร่งเร้าการดำเนินกิจกรรม 
หน้าเสาธงอย่างเป็นระบบ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อปลูกฝืงความจงรักภักดีต่อสถาบันซาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5.2 เพ่ือปลูกฝืงให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดภาวะผู้บำ กล้าแสดงออกในท่ีสาธารณะ
5.4 เพื่อบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง

6. เบีาหมาย และตัวชี้,วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
แต่ละภาคเรียน มีผลการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันซาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกในท่ีสาธารณะ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเน ิน การ
ว ิธการดำเน ิน การ 2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1.ประขุมคณะกรรมดำเนิน 

กิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแบ่ง 

หน้าที่การดำเนินงาน

3.2. จัดตารางการเชีญธง,ชาติ

3.3. คัดเลือกตัวแทนผู้นำ

กิจกรรมขมรมละ 10 คน 

เพื่อเนิบตัวแทน

3.4.ปีกข้อมนำร้องเพลง 

ลวดมนต์ ฯลฯ

3.5. จัดหาของรางวัลให้แก, 

นักเรียน นักศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาฃีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาทได้แก่
8.1 ค่าของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีร่วมกิจกรรมถามตอบ 5,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันซาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
9.2 นักเรียน นักศึกษา เนินผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
9.3 นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกในท่ีสาธารณ
9.4 ให้บูรณาการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัฃญาฃอง 

เศรษฐกิจพอเพียงจากคลิปวิดีโอ หรือส่ืออ่ืน ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบสอบถาม

ลงข่ือ ผู้เสนอ
(นางปารีชาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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J y—
ลงซ่ือ

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา 

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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24.โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วทยาลัยและชุมซน

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราฃบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวซ้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเส'ริมสร้างศักยภาพคนตลอด,ช่วง'ชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
3. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ คาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อ'พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซด0ารัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใข้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซด0ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน์ของส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส ่ง เสร ิม ก ารม ีส ่วน ร ่วม ก ารพ ัฒ น าห ล ัก ส ูต รและค วามร ่วมม ือใน การจ ัด การอาช ีวศ ึกษ าให ้ม ีสมรรถน ะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาซีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาซิวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล

ป้จจุบัน เยาวซนไทย มืความสำนึกรักท้องถ่ินมากข้ึน มีการซ่วยเหลือและพัฒนาภูมิสำเนาบ้านเกิด เพ่ือให้ 
ซุมซนมืความน่าอยู่ ท่ามกลางสังคมท่ีมืความหลากหลายท้ังทางด้านวัฒนธรรมต่าง  ๆ ทำให้เยาวซนมืความสนใจใน 
การดูแลและพัฒนาสถานท่ีสำคัญในซุมซนท่ีเก่ียวซ้อง ไม่ว่าจะเป็นวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมื 
ความสำคัญทางศาสนาซองแต่ละศาสนา เป็นที่พำนักอาศัย เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน และสถานที่ปฏิบัติตาม ศาสนาพิธี 
ของแต่ละศาสนา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือธีเกและปลูกผิงให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึก 
ท่ีดี มีจิตอาสาซ่วยเหลือลังคม มีความเสียสละ มีความรับผิดซอบ และเห็นแก่ประโยซน่ส่วนรวมมากกว่าประโยซน่ 
ส่วนตน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรม ค่านึยมท่ีดีงาม มีความสำนึกรับผิดซอบต่อตนเองและสังคม
5.2 เพื่อสร้างผู้นำเยาวซนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีเมตตาซ่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
5.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ

6. เป้าหมาย และตัวขึ้-วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกระดับข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความรับผิดซอบ และเห็นแก่ประโยซนํส่วนรวม

มากกว่าประโยซน่ส่วนตัว
6.2.3 สถานศึกษา และขุมซนภายนอกได้รับการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ

7. กิจกรรมและหรือขึ้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขึ้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับครูที่ 

ปรึกษา ออกบำเพ็ญประโยชน์ 

จิตอาสาพัฒนาวัดมัสยิดโบสถ์ 

คริสต์ วิทยาลัย และชุมชน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ขุมซน วัด สถานท่ีสาธารณะ ภายในจังหวัดแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,250 บาทได้แก่
8.1 นิาย'โครงการฯ 3 ฟ้าย X 750 บาท 2,250 บาท

(ฟ้ายโครงการพัฒนาวัด วิทยาลัยฯขุมซน /  และฟ้าย Big Cleaning Day)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความสำนึกรับผิดซอบ 
ต่อตนเองและสังคม

9.2 มีผู้นำเยาวซนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา
9.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตอาสา เนินผู้มีเมตตาซ่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
9.4 สถานศึกษา และขุมซนภายนอกได้รับการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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25.โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฐมนิเทศสมาซิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน 
สายอาชีพประจำปีการศึกษา 2564

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะชองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์
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3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดืงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญชุเต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร ้างโอกาส ค วาม เส ม อ ภ าค  และค วาม เท ่า เท ีย ม ท างก ารศ ึก ษ า

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาซิวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิฃาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาฃีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล

เยาวซน คือ วัยรุ่นท่ีกำลังสดใส ต่ืนตัว เต็มไปด้วยพลังทางกาย พลังทางความคิด และพลังทางสติปีญญา 
ถ้าเยาวซนเหล่าน้ีได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีอย่างมีระบบแบบแผน เยาวซนก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาซาติ 
แต่ในขณะเดียวกันหากเยาวซนได้รับการพัฒนาอย่างไม่ถูกวิธี ซาดระบบแบบแผนท่ีดีพอ เยาวซนก็จะเป็นปีญหา 
สำคัญของซาติเซ่นกัน คังน้ีนจีงจำเป็นท่ีจะต้องมีวิธีการให้เยาวซนเข้าใจบทบาทของตน เพ่ือจะได้ไปกำหนดบทบาท 
ของตนเองในอนาคตอย่างถูกต้อง โดยการปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความสำนิกรับผิดขอบต่อ 
ตนเองและสังคม ปลูกผิงความเล่ือมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะให้รู้จัก 
นำใปใข้กับซีวิตประจำวัน ปลูกผิงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แกัปีญหาเป็น เคารพกฎหมาย มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการดำรงรักษาสถาบันท้ัง 3 คือ สถาบัน1ซาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือพัฒนาให้เยาวฃนมีภาวการณ์เป็นผู้นำใน 
สถานศึกษา และปลูกผิงคุณธรรมจริยธรรมคู่หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังเป็น 
การให้ความรู้ การเตรียมคัวเบื้องด้นในการเรียนสายอาซีพ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ 
เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในสายอาซีพของนักเรียนนักศึกษาใหม่
5.2 เพื่อปลูกผิงคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความสำนิกรับผิดซอบต่อตนเองและสังคม
5.3 เพื่อสร้างผู้นำเยาวซนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา
5.4 เพ่ือน้อมนำหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใข้ในการดำเนินซีวิต

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับข้ึน ปวซ.! และปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6.2 เซิงคุณภาพ
6.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับความรู้เน้ีองด้นในการเตรียมความพร้อมต่อการเรียน 

ในสายอาซิพ
6.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกผิงคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความส0านิก 
ร ับ ผ ิด ซ อ บ ต ่อ ต น เอ งแ ล ะส ังค ม

6.3 เกิดผู้นำเยาวซนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา
6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใข้ในการดำเนินซิวิต
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ร่วมวางแผนจัดทำหลักสูตรการ 

อบรมร่วมกับฝ่ายวิชาการ

3.2 จัดอบรมแกนนำคุณธรรม 

ธรรมาภิบาล(คณะกรรมการ 

องค์การฯและอนุกรรมการ 

องค์การๆ)

3.3 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมๆ 

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

3.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมๆ 

(สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน พฤษภาคม) 

รุ่นที่ 1 ระดับชั้น ปวช.1 

รุ่นที่ 2 ระดับชั้น ปวส.1

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าอาหาร และอาหารว่าง
8.3 ค ่า ว ัส ด ุ/อ ุป ก รณ ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕

งบบำรุงการศึกษา
150,000 บาท ได้แก่ 

10,800 บาท 
104,200 บาท 
35,000 บาท

9.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับความรู้เบืองต้นในการเตรียมความพร้อมต่อการเรียน 
ในสายอาชีพ
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9.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกผิงคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความสำนึก 
รับผิดซอบต่อตนเองและสังคม

9.3 เกิดผู้นำเยาวซนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา
9.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใซ้ในการดำเนินซีวิต

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อ0านวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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26.โครงการ กิจกรรมซมรมวิซาชีพและซมรมอิสระ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดซ่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
3. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนซองครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 D e c e n c y  (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่ง,ปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มิสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวิใช้เม่ือยามจ0าเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักชองศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงชองจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส ่ง เสร ิม ก ารม ีส ่วน ร ่วม ก ารพ ัฒ น าห ล ัก ส ูต รแล ะค วาม ร ่วม ม ือใน ก ารจ ัดก ารอ าช ีวศ ึก ษ าให ้ม ีลม รรถ น ะ

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิ,บตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาซีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาส่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนด้านอาซีวศึกษา จะประสบผลสำเร็จได้ ผู้เรียนต้องได้รับการ■ ฝึกฝนอย่างจริงจัง จนเกิด 
ความซ0านาญ และมีทักษะในงานวิชาชีพน้ัน  ๆ เพ่ือนำความรู้และทักษะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ 
แข่งชันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด ทักษะในงานอาชีพแต่ละสาขา 
น้ัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดแนวทางดำเนินการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติประกอบอาชีพด้วยความม่ันใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ เป็นผู้นำในเซิงอาชีพ และพลเมืองท่ีดี ดำเนินชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุช

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แสดงฝึมีอ รู้จัก 
ประชาสัมพันธ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนวิชาชีพสาขาเดียวกันในสถานศึกษาต่าง  ๆ ตลอดจนเป็น 
การเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพด้านวิชาชีพมากย่ิงข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการศึกษาและ■ ฝึกฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ผลดีอย่างแท้จริง

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเซิงวิชาชีพ
5.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ
5.5 เพื่อเป็นการประซาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพให้ประชาชนและเยาวชนได้เช้าใจ สนใจทางด้านการอาชีพ 

มากย่ิงข้ึน
6. เป้าหมาย และตัวชี้-วัดสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6.1.2 ทุกสาขาวิชามีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ ไม่น้อยกว่า 9 ชมรม
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา ที่เช้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เช้าร่วมเป็นสมาซิกองค์การวิชาชีพๆ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก
6.2.3 น ัก เร ียน  น ัก ศ ึกษ าได ้แลก เป ล ี่ยน ความค ิด เห ็น ก ับผ ู้เร ียน ว ิฃ าช ีพ สาข าเด ียวก ัน ใน

สถานศึกษาต่าง ๆ

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 รับสมัครคณะกรรมการองค์การ 

วิชาชีพในอนาคตแห่ง 

ประเทศไทย

3.2 รับสมัครและเลือกตั้ง

คณะกรรมการ ชมรมวิชาชีพ 

และชมรมอิสระ

3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมชมรม 

วิชาชีพ และชมรมอิสระ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 45,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าจัดกิจกรรมตามโครงการของชมรมวิขาชีพ (9 ขมรม X 5,000 บาท) 45,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลงานของนักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการแกฝนทางด้านวิขาชีพ เพื่อให้เกิดความขำนาญอย่างแท้จริง
9.3 นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน
9.4 ทุกสาขาวิขามีการจัดตั้งขมรมวิขาชีพ และดำเนินการบริการวิขาการวิขาชีพให้แก่บุคคลขุมชน และ 

หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบสอบถาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



206

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ฟ้ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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27.โครงการ วันไหว้ครู ไหว้ครู,ข่าง

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเส'รมสร้างศักยภาพคนตลอด'ช่วง1ชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาซีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาซองวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาฃีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาขีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งบีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม'ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผล ิตและพ ัฒ น าก ำล ังค น ด ้าน ว ิซ าช ีพ อย ่างม ีค ุณ ภาพ ไต ้มาตรฐาน สาก ล สอด ค ล ้อ งก ับ ค วามต ้อ งก ารซ อ ง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ไหว้ครู เป็นคำที่คนไทยทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รู้จักเป็นอย่างดี และรู้จักพร้อมๆ กับคำว่า พิธีไหว้ครู ซ่ึงคน 
ไทยมักจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซองการคำรงชีวิต และเป็นส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะเราถือว่าพิธีไหว้ครูเป็น 
วัฒนธรรมอย่างหน่ึงซองไทย เป็นการแสดงถึงความกตัญญกตเวทีมีต่อครู คนไทยเป็นผู้รู้คุณคนจึงมืพิธีไหว้ครูมาซ้า 
นานแล้ว และ พิธีบวงสรวงไหว้ครูซ่างน้ัน มักจะนิยมประกอบพิธีในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น เดือน 9 ของทุกปี เพ่ือให้ 
บรรดาซ่างทั้งหลายได้รำลึกถึงบุญคุณที่ทำให้ตนสามารถประกอบอาชีพงานซ่างได้เป็นอย่างดีตลอดมา และเป็นการ 
ขอพรให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในปีต่อ  ๆไป

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดง ความกดัญณู 
กตเวที และรำลึกถึงคุณของครู อาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอนประสิทธ้ิ ประสาทวิซาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ รวมถึงการจัดพิธี 
ไหว้ครูซ่างเนึ่องจากวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาแห่งการซ่างศิลปะและคหกรรม เพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมืความรู้ 
มีทักษะด้านวิซาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคม ชุมซน และท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
5.2 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของซาติไทยสืบไป
5.3 เพื่อเป็นการต้อนรับ สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่าตลอดจน 

บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
6. เปัาหมาย และตัวชี้'วัดสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกระดับข้ึน ทุกสาขาวิซาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามซองซาติไทย

7. กิจกรรมและหรือขึ้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและ,หรือ'ขึ้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเน ิน การ
ว ิธ ีการดำเน ิน การ 2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 กิจกรรมไหว้ครู

3.2 นำกระเซ้าผลไม้ไปมอบให้ผู้ป่วย

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยากร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน

งบบำรุงการศึกษา
40,000บาท ได้แก่

8.1 ค่าตอบแทนพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี จำนวน 1 ท่าน 3,000 บาท
8.2 ค่าจ้างวงนิพาทย์ จำนวน 1 วง 3,000 บาท
8.3 ค่าจัดทำบายศรี จำนวน 1 ขุด 2,000 บาท
8.4 นิจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป X 500 บาท 4,500 บาท
8.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักดนตรี จำนวน 10 คน X 480 บาท 4,800 บาท
8.6 เคร่ืองนิจฉะมังสาหาร จำนวน 1 ขุด 3,700 บาท
8.7 เคร่ืองกระยาบวข จำนวน 1 ขุด 2,000 บาท
8.8 ค่าผลไม้ไหว้เจ้าท่ี จำนวน 5 จุด X 200 บาท 1,000 บาท
8.9 วัสดุ 11,000 บาท
8.10 ค่าเครื่องเซ่นสังเวย 5,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเนินผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของซาติไทย
9.4 เนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องในสาขาวิฃาเดียวกัน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม
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ลงซอ /J /H M  ผ้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ld:ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาซีวศึกษาแพร่
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28.โครงการ การประชุมทางวิซาการองค์การนักวิซาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแซ่งซันทักษะวิซาชีพ 
วิซาพ้ืนฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ระดับภาคเหนือและระดับซาติ

1. ชีอบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลือมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดซ่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนซองครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่ง'ปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจ0าเป็น มีไว้'พอกิน'พอ'ใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีถูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของคาสนา % -

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส ่ง เสร ิม ก ารม ีส ่วน ร ่วม ก ารพ ัฒ น าห ล ัก ส ูต รแล ะค วาม ร ่วม ม ือใน ก ารจ ัดก ารอ าช ีวศ ึก ษ าให ้ม ีสม รรถ น ะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปิจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มืความรู้ 
ทักษะ ท้ังวิซาการ วิซาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยูในลังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักทำงานเป็นทีม 
อีกท้ัง สามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษซองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิซาการ วิซาชีพหรือกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับ การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังน้ัน 
การประซุมทางวิซาการองค์การวิซาชีพ และการแข่งขันทักษะวิซาพ้ืนฐาน จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะทำให้นักเรียนนักศึกษา 
สามารถแสดงออกถึง ความรู้ความสามารถทางด้านวิซาชีพ วิซาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ 
ซองตนเองในทุกด้าน

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีซ้ึนเพ่ือเป็นการสนองนโยบายซองสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการประขุมทางวิซาการองค์การนักวิซาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ 
แข่งขันวิซาชีพ วิซาพ้ืนฐาน ข้ึน ภายในกิจกรรมมีการประขุมทางวิซาการ การจัดนิทรรศการทางวิซาการ และการ 
แข่งขันทักษะทางวิฃาชีพ และวิซาพ้ืนฐาน ซ่ึงแบ่งการแข่งขันตามวิชาชีพท่ีเปีดสอน ได้แก่ วิซาชีพพณิซยการ 
วิซาชีพคหกรรม วิซาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิซาชีพศิลปกรรม และวิซาพ้ืนฐานสามัญ สัมพันธ์ เพื่อคัดเลือก 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิซาชีพต่าง  ๆ และผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ เข้าร่วม 
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิซาพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำเอาทักษะ ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต่ใซ้ในภาคปฏิบัติ 
ได้อย่างเหมาะสม

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านวาการและวิฃาชีพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 
และประกอบอาชีพอิสระ

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิซาการและวิซาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิซาการและวิซาชีพ

5.4 เพื่อดัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติต่อไป
6. เฟ้าหมาย และตัวชี้-วัดสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ได้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ระด ับ ภ า ค  แ ล ะระด ับ ซ าต ิ ไม ่น ้อยกว ่า  5 สาขาว ิซา

6.1.2 นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมการประขุมทางวิซาการฯ
ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิซาซิพ วิซาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงาน 
และการทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ดำเนินการจัดประขุมทาง 

วิชาการ และจัดการแข่งขันใน 

ทักษะวิชาพื้นฐานและวิชาชีพใน 

ระดับหน่วย

3.2 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

พื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาค และ ระดับชาติ

3.3 เตรียมความพร้อมรอรับการ 

ประเมินองค์การวิชาชีพระดับ 

หน่วย ระดับภาค และ 

ระดับชาติ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดการแข่งขัน
8.2 วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือประกอบการแข่งขัน
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง (เข้าร่วมแข่งทักษะระดับภาค และระดับซาติ)

แผนปฏิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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8.4 ค่าท่ีพัก (เข้าร่วมแข่งทักษะระดับภาค และระดับซาติ)
8.5 ค่านํ้ามันเซ้ือเพลิง (เข้าร่วมแข่งทักษะระดับภาค และระดับซาติ)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจรูปแบบการประชุมทางวิซาการองค์การนักวิซาซีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งข้นทักษะวิซาซีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
9.4 ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งข้นในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันข้ย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาฃีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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29.โครงการ แข่งขันกีฬาอาฃีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับซาติ

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงซีวิต
6. การพัฒนาระบบบริห่aรจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนซองครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอับงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแน่งบีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่ 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน่ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผล ิตและพ ัฒ น าก ำล ังค น ด ้าน ว ิซ าซ ีพ อย ่างม ีค ุณ ภ าพ ได ้มาตรฐาน สากล  สอด ค ล ้องก ับ ค วามต ้องการซ อง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิค
4. สภาพบิจจุบัน/หลักการและเหตุผล

“ กีฬา ” นับได้ว่าเป็นส่ิงจำเป็นต่อพัฒนาการของผู้เรียนในทุกระดับและนำไปสู่การปลูกผ่งให้นักเรียน 
นักศึกษารักการออกกำลังกาย ถือได้ว่ากีฬาน้ันเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศอีกด้านหน่ึง ไม่ว่ากีฬาน้ันจะอยู่ 
ในรูปแบบใดก็ตาม เม่ือได้เล่นและผึเกฝนแล้วล้วนแต่จะก่อประโยชน์ให้กับผู้เล่น ได้ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดย 
ทางร่างกายก็จะทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ส่วนทางจิตใจก็จะทำให้ผู้เล่นกีฬามืสุฃภาพจิตดี 
อารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ล่งผลให้เรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆได้ดี สำหรับนักเรียน นักศึกษาก็จะล่งผลให้เกิดความต่ืนตัวและมี 
แรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน ท่ีสำคัญการเล่นกีฬาก็เป็นอีกนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลผลักดันและสนับสนุนตลอดมา เพ่ือ 
เป็นมาตรการหลักในการบิองปรามและบิองกันยาเสพติดอย่างได้ผลตลอดมา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือล่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับบุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตที่ดี และเป็นการผ่อนคลายความตึง 
เครียดจากการทำงานและการเรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีการและเครื่องมือในการบิองปรามและบิองกัน ยาเสพติดใน 
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านความสามารถเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ 
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

5.2 เพ่ือล่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มืน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5.3 เพื่อล่งเสริมสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตที่ดี ให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา

6. เบิกหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ได้ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 10 ประเภทซนิดกีฬา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มืนั้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ขนะ รู้อภัย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามืสุฃภาพพลานามัยและสุขภาพจิตที่ดี
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ
6.2.4 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี และทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มึ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 

ในระดับสถานศึกษา

3.2 แกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬาก่อน 

เข้าร่วมการแข่งขัน

3.3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษา และกีฬาอาชีวเกมส์ 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ 

(และกีฬานักเรียน นักศึกษา)

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และพ้ืนท่ีตามท่ีได้รับแจ้ง

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
8.2 ค่าท่ีพัก
8.3 ค่าวัสดุท่ีใข้ในการแข่งขันกีฬา
8.4 ค่าเบี้ยในการแกซ้อมและเก็บตัวนิ'กกีฬา (เฉพาะนักกีฬา)
8.5 ค่าน้ํามันเซ้ือเพลิง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเนินผู้มีนํ้าใจเนินนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน
9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงข่ือ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(ว่าที ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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30.โครงการ เลือกต้ังประธานชมรมวิซาชีพ และเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง1' j J *3. การปฏิรูปเพิอลดความเหลือมลาทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติ'ปิญพา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญพูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มิสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่ 
จะชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการชอง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนมืภาวะผู้นำ ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนจัดการสอนแต่ละคณะวิชาอันได้แก่ คณะวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มืการสรรหาผู้นำชมรมวิชาชีพและคณะทำงาน 
องค์การวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็น 
ผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างนักเรียนนักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรภายนอกให้สำเร็จลุล่วงตาม 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพๆ ปีการศึกษา 2563

เพ่ือให้การดำเนินงานชมรมวิชาชีพ และกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพๆ เกิดความต่อเนื่องต่อจากการ 
ดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา งานกิจกรรม จึงได้จัดให้มืการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ และ 
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพๆ ระดับหน่วยประจำปีการศึกษา 2563 ข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การทำงานในระบอบประชาธิปไตย
5.2 เพื่อคัดเลือกนายกองค์การ และคณะกรรรมการดำเนินงานองค์การๆ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
5.3 เพื่อคัดเลือก และจัดตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

6. เป็าหมาย และตัวขึ้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวิชาชีพต่าง  ๆ ลงสมัครเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรม ชมรมละ 7 คน

6.1.2 ประธานชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ ลงซ่ือสมัครเช้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การๆ
ประจำปีการศึกษา 2564

6.1.3 ได้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพระคับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน
6.1.4 ได้คณะอนุกรรมการองค์การวิชาชีพระคับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 21 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา สมาซิกองค์การ อวท. ทุกช้ันปี เช้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง

อย่างน้อยร้อยละ 90 ชองนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในวิทยาลัยๆ
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการดำเนินิงานตามระบอบ 
ประชาธิปไตยในการออกเสียงเลือกต ั้งคณะกรรมการดำเนินิงานซมรมวิชาชีพ 
และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินการเลือกตั้งๆ

3.2 ดำเนินการประซาสัมพันธ์รับ 

สมัครตัวแทนซมรมวิชาชีพ 

ต่าง ๆ

3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือก 

ตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 

และคณะกรรมการองค์การ 

วิชาชีพระดับหน่วย ชุดใหม่ 

แทนชุดเดิม

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
- ค่าอาหารกลางวันครู 4 คน X 60 บาท
- อาหารกลางวันนักเรียน ช่วยงาน 15 คน X 50 บาท
- อาหารว่าง ครู 4 คน X 35 บาท
- อาหารว่างนักเรียน ช่วยงาน 15 คน X 25 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้รูปแบบและใช้สิทธ้ีในการเสือกต้ังคณะกรรมการ 

ซมรมวิซาชีพและคณะกรรมการองค์การวิฃาชีพๆ
9.2 ได้ตัวแทนคณะกรรมการชมรมวิซาชีพ และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ จำนวน 7 คน

และคณะอนุกรรมการ จำนวน 21 คน ในการบริหารงานในปีการศึกษา 2564

งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1,500 บาท ได้แก่ 

240 บาท 
750 บาท 
140 บาท 
370 บาท
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

1  & ■ลงซอ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาซีวศึกษาแพร่
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31.โครงการ การพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษา'และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญ้ตการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภูมคุ้ิมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0 วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแน่งบีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเมินประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเมินประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสชอง พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเมิน มีใว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อม 
ที่จะชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาขีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาซิวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาซิวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เป็นกิจกรรมอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นหัวใจของลูกเสือ ตามข้อบังคับของคณะ 
ลูกเสือแห่งขาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิขาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 273 -  279 กำหนดไว้ว่า ให้ผู้กำกับ 
กลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง และคร้ังหน่ึงให้พักแรม 
อย่างน้อย 1 คืน ซึ่งการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมมืวัตถุประสงค์เพ่ือปีกให้ลูกเสือมืความอดทนอยู่ในระเบียบ 
วินัย รู้จักข่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นมืความรับผิดขอบและ มืความสามัคคีในหมู่คณะ 
ตลอดจนเรียนวิขาลูกเสือเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการบ้ีข้ีนเพ่ือพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญและส่งเสริม 
สนับสนุนให้ลูกเสือวิสามัญมีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดขอบ 
ต่อตนเองและสังคม และพัฒนาตนเองให้อยู่ในลังคมได้อย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรายวิซาลูกเสือ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรายวิขาลูกเสือวิสามัญมีความอดทน มีระเบียบวินัย ตระหนัก 

ในคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
5.3 เพ่ือให้ลูกเสือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม

6. เปัาหมาย และตัวขี้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6.1.2 ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของลูกเสืออย่างถูกต้อง
6.2.2 ลูกเสือมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี
6.2.3 ลูกเสือมีความรับผิดขอบต่อตนเองและสังคม
6.2.4 ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินขีวิต

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเน ิน การ
ว ิธการดำเน ิน การ 2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาด ำเน ิบ การ

2563 2564

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

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดตั้งขมรมลูกเสือโรเวอร์+ 

ลูกเสือวิสามัญพี่เลี้ยง

3.2 กิจกรรมวันวชิราวุธ

3.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 

ลูกเสือไทย

3.4 กิจกรรม Day Camp และ 

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ

3.5 กิจกรรมผีเกทักษะการเป็นผู้บำ 

ลูกเสือพี่เลี้ยง

3.6 กิจกรรมชุมนุมเข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 

การศึกษา 2564

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าเช่าสถานท่ี
8.2 ค่าเครื่องเช่นสังเวย ร.6 (6 รอบ)
8.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย Day Camp และชุมนุมรอบกองไฟ
8.4 ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการเข้าค่าย
8.5 ค่าจัดทำแถบ 2 สี, 3 สิ (800 ซ้ิน*10 บาท)
8.6 ค่าสัญลักษณ์ลูกเสือโลก และ สัญลักษณ์วิซาพิเศษ (800ซิ้น*10 บาท )

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด
9.2 ลูกเสือมีความสามัคคีในการทำงาน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
9.3 ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบบำรุงการศึกษา
70,000 บาท ได้แก่

10.000 บาท
10.000 บาท
20.000 บาท
20.000 บาท

5.000 บาท
5.000 บาท
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ s t f j K '  ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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32.โครงการ อาชีวะแพร่ร่วมใจย้ิมไหว้สวัสดี

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราขนัญญ้ติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดซ่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพื่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาซองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนปฐบ้ตรา‘ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



233

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณีในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิษัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและ,ประเทศ'ชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาฃีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. หลักการและเหตุผล

กระแสความค่านิยมในวัฒนธรรมของต่างซาติ ไม่ว่าจะเป็นทางส์งตะวันตก หรือแม้แต่เอเชียด้วยกัน 
ได้เข้ามามืบทบาทกับวัยรุ่น และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การรับกระแสวัฒนธรรมท่ีดี และไม่ดี ของวัยรุ่น 
ในปีจจุบัน ยังขาดความตระหนักถึงความเป็นขาตินิยมไม่ว่าจะเปีนการแต่งกาย การไข้ภาษา การแสดงออก 
ด้านฃนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงการทักทายท่ีดีงามส่งผลให้วัยรุ่นในนิจจุบัน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมท่ี 
ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าท่ีควร

ดังน้ัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงได้จัดท่าโครงการน้ีข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณะครู 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา แสดง ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน และเป็นการอนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ของคนท่ัวไป ตามสมญานามที่ว่า “สยามเมืองยิ้ม”
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรมืลัมมาคารวะและความเคารพซ่ึงกันและกัน
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรมืความโอบอ้อมอารี แสดงความเป็นกัลยาณมิตร 

ต่อกัน
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรดำเนินชีวิตอยู่ในลังคมได้อย่างมืความสุข
5.4 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ของคนท่ัวไป

6. ตัวขี้-วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเป็นบุคคลท่ีมืสุขภาวะ
ท่ีสมบูรณ์สุขภาพจิตท่ีดีและร่วมกันอนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมืสัมมาคารวะ มีมารยาท 

และมืความเคารพซ่ึงกันและกัน
6.2.2 คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามีความโอบอ้อมอารี มีความเป็น 

กัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
6.2.3 คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาร่วมอนุรักษ์ศึลปวัฒนธรรม 

อันดีงาม ของไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ของคนท่ัวไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



235

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสบอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ดำเนินกิจกรรมยิ้มไหว้สวัสดี 

หน้าเสาธงทุกเข้าที่มีการจัด 

การเรียน การสอน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไม่ใซ้งบประมาณ
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรมีลัมมาคารวะและความเคารพซ่ึงกันและกัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรมีความโอบอ้อมอารี แสดงความเนินกัลยาณมิตรต่อกัน
9.3 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรดำเนินซีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9.4 นักเรียน นักศึกษารู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เนินท่ีประจักษ์ของคนท่ัวไป

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางปารีชาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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(ว่าท ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา 

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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33.โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ . งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ ^มใซังบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญณัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดซ่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาซองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนปฎินัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทบ มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎินัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตบเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิค
4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทางด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมืคุณภาพ มีทักษะทาง 
อาชีพและทักษะชีวิต ผู้เรียนจักต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีควร 
ต้องเป็นผู้ท่ี1ใฝ่รู้ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิซาการ ภาษา และเทคโนโลยี รวมท้ังต้องอาศัยสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีการส่งเสริมกิจกรรมต้านต่างๆ คือ ส่งเสริมต้านกีฬา ต้านประขาธิปไตย ต้านภาษา ส่งเสริมความมีระเบียบ 
วินัย ต้านบุคลิกภาพ และต้าน ตลอดจนเข้าร่วมทำกิจกรรมซมรม ท่ีพัฒนาผู้เรียนในต้านต่าง ๆ  และเตรียมความพร้อม 
ของผู้เรียนไต้เรียนรู้ต่อไป และเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ในสังคมไต้อย่างมีความสุข

งาบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้รู้จัก 
แสวงหา คิดค้น เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ความเป็นเลิศในต้านวิขาการ ต้านวิซาชีพ เพ่ือสร้างความเขื่อถือ 
ความภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์ ท่ีดื และความยอมรับในขุมขนและสังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิขาการ ต้านวิขาชีพ 

และต้านความสามารถพิเศษ
5.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักสถานศึกษาและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
5.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดขอบต่อขุมขน ท้องถ่ิน และสถานท่ีสาธารณะสมบัติ
5.5 เพื่อปลูกผิงความเป็นผู้รู้จักแสวงหา คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่
5.6 เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม

6. เบีาหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีสถานศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอกจัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้สามารถนำไปใข้!ด้ในชีวิตประจำวัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาขุมชนและท้องถ่ิน
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีและเป็นท่ียอมรับของขุมขน
6.2.4 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลิกภาพไต้ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด0าฌินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๊งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสรีมและพัฒนาผู้เรียน 

สู่ความเป็นเลิศ ทั้งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา

3.2 เชีญปราชญ์ขาวบ้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรีอวิทยากรผู้มี 

ความรู้ความสามารถ มีฃื่อเสึยง 

มาบรรยายให ้ความรูแ้ก่นักเรียน 

นักศึกษาเพื่อส่งเสรีมใหผู้้เรียน 

มาวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,500 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านความสามารถพิเศษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกรักสถานศึกษาและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

สถานศึกษา
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถ่ิน และสถานทีสาธารณะสมบัติ
9.4 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบลอบถาม

ลงซ่ือ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ป้ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏบตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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34.โครงการ กิจกรรมการแข่งขันทีหาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักสีกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใขังบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการสีกษา
1. การปฏิรูประบบการสีกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญณู้ติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการสีกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงสีกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวสีกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาขีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาซิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาซิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎินัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอไข้ ล้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส ่ง เสร ิม ก ารม ีส ่วน ร ่วมก ารพ ัฒ น าห ล ัก ส ูต รแล ะค วามร ่วมม ือใน ก ารจ ัดก ารอ าช ีวศ ึก ษ าให ้ม ีสมรรถ น ะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาส่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีมืความสำคัญอีกกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดยนอกจากจะ 
เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำหนดแล้ว ยังเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัย 
และนันทนาการ เป็นกิจกรรรมที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้านความคิดความสามารถ ความสามัคคี ความมานะ 
ความอดทน ความเสียสละ รูแ้ พ ้ รู้ซนะ รู้อภัย และเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยซน์ต่อลังคมและส่วนรวม 
ซึ่งในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษาได้ถือโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นคัวแทนนักกีฬาซอง 
สถานศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ ท่ีทางจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆจัดข้ึน รวมทั้งเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาอาซีวศึกษาระดับจังหวัด ระคับภาค และระดับซาติต่อไป

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือสนับสนุนการแสดงออกทางความสามารถ 
เก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพซองนักเรียน นักศึกษา ฟ้กให้เป็นผู้มืน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ซนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางความสามารถเกี่ยวกับการกีฬาและการทดสอบ 
สมรรถภาพทางกายภาพ

5.2 เพ่ือ'1เกใ'ห้นักเรียน นักศึกษามืนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย
5.3 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
5.4 เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน
5.5 เพื่อคัดเลือกคัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาซีวะเกมส์ในระดับ อศจ.และภาคต่อไป

6. เปัาหมาย และตัวชี้'วัดสำเร็จ
6.1 เซีงปริมาณ

6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6.2 เซีงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามืนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย
6.2.2 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
6.2.4 ได้คัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อศจ. และระดับภาค
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมการแข่งข้นกีฬาสี

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าตอบแทนจราจรและสายตรวจ 5คน X 200 บาท
8.2 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ จำนวน 2 วง X 2,000 บาท
8.3 ค่าจ้างประซาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน X 500 บาท
8.4 ค่าอาหาร อาหารว่างครู เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาองค์การ
8.9 วัสดุ อปกรณ์

งบบำรุงการศึกษา
40,000 บาท ได้แก่

1.000 บาท
4.000 บาท 

500 บาท
14,350 บาท 

20,150 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเนินผู้มีนํ้าใจเนินนักกีฬา รู้แพ้ รู้ขนะ รู้อภัย
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน
9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
9.4 ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแซ่งซันระดับ อศจ. และระดับภาค

10. การต ิดตาม  และการประเม ินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม
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รพ่ืa 'Ifffpc ดู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา 

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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35.โครงการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิซาทหาร

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเคษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเนับ และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง -
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานว ิจ ัย  และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด,ช่วง'ขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพื่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบ้ต
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาลนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปีนมิตรกันสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสทานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเปีนเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิซาทหารในปีจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ 

ซาติ เพราะนักศึกษาวิซาทหารทุกคนจะต้องทำหน้าที่ปีองกันประเทศในยามที่กำลังทหารหลักไม่เพียงพอ จึงจัดให้ 
นักศึกษาวิซาทหารเป็นกำลังสำรองไว้ ดังน้ัน การผีเกให้นักศึกษาวิซาทหารให้มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ สามัคคี อดทน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้นักศึกษาวิซาทหาร 
มีคุณสมบัติท่ีดี มีคุณภาพ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศซาติ

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยผกท.พิเศษ ผกท. และผซ.ผกท. พ.ศ. 2554 กำหนดอำนาจหน้าท่ีและความ 
รับผิดซอบ ของผกท. ดังต่อไปน้ี

1. ปกครองบังคับบัญซา กำกับดูแล ผซ.ผกท. และนศท. ใยลังกัด ให้อยู่ในระเบียบวินัย และธรรมเนียมท่ี 
กองทัพบกหรือส่วนราซการกองทัพบกท่ีเก่ียวข้องกำหนด

2. ดำเนินการตามคำสั่ง ดำแนะนำของผกท.พิเศษ ซ่ึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญซาสถานศึกษาวิซาทหารตาม 
สังกัด เก่ียวกับนโยบายในด้านการส่งเสริมการผีเก และการปกครองบังคับบัญซานักศึกษาวิซาทหาร ให้ 
บังเกิดผลดีท่ีสุด

3. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิซาทหารในสังกัดโดยใกล้ชีด ในขณะท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เซ่น ขณะท่ีรับการ 
การผีเกสอนตามปกติ และในโอกาสท่ีมีการซุมนุมซ่ึงทางราซการได้จัดข้ีน
เป็นด้น

4. ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาวิซาทหาร ในด้านธุรการการผีเกและการกำลังพลท้ังปวง กับ 
ส่วนราซการตกองทัพบกท่ีเก่ียวข้องตามปกติและตามท่ีได้รับการร้องขอ

5. อบรมปลูกผิงทัศนคติและอุดมการณ์ท่ีถูกด้องแก่นักศึกษาวิซาทหาร ท่ีมีต่อสถาบัน ซาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความม่ันคงของซาติ การเสียสละและการบำเพ็ญประโยซนํต่อส่วนรวม และการเป็น 
พลเมืองดี
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6. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกิจการนักศึกษาวิซาทหาร เพื่อพัฒนาคุณค่าของ นศท. ให้สูงข้ึน 
ท้ังน้ีให้ดำเนินการโดยเสนอผ่านสถานศึกษาวิซาทหารตามสังกัดของตบ

7. มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือน และตัดคะแนนความประพฤติ นศท. ในสังกัดได้คร้ังละ 
ไม่เกิน 20 คะแนน

8. การรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิซาทหาร ให้รายงานมณฑลทหารบกหรือ 
จังหวัดทหารบกท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยบัญซาการรักษาดินแดน ได้กำหนดให้มืโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน 
เดียวกันโดยให้สถานศึกษาวิซาทหารทุกแห่งเข้าร่วมโครงการตังกล่าว ตลอดจนได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับกองทัพบก ในการดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งข้นๆ เพ่ือการร่วมมือ ประสานงาน จัดกิจกรรม 
ให้เปีนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของสถานศึกษาวิซาทหารไว้ 8 ด้าน ดังน้ี

1. การส่งเสริมการฝึกวิซาทหาร
1.1 เห็นความสำคัญ /  ประโยซน่ของการฝึก นศท.
1.2 บรรจุการเรียน รด.เปีนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.3 ฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับ นศท.ภายในสถานศึกษา
1.4 ล่งเสริม นศท.เปีนแกนน่าในการทำกิจกรรมต่างๆ
1.5 ให้ความสำคัญกับครู อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เปีน ผกท.
1.6 พัฒนาขีดความสามารถในการฝึกสอบให้กับครูฝึก
1.7 ร่วมกับหน่วยฝึกพัฒนาส่ือการเรียน /  เคร่ืองซ่วยฝึก
1.8 ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยฝึกตามท่ีได้รับการร้องขอ

2. การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหว่างการฝึก
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ /  ให้เกียรติเคร่ืองแบบฝึก
2.2 ประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัย /  เข่ือฟ้งคำส่ังครูฝึก
2.3 ให้ความสำคัญกับการฝึกวิซาทหาร
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหน่วยฝึกขอความร่วมมือ

3. การปฏิบัตหน้าที่ของ ผกท.
3.1 ควบคุมกำกับดูแล นศท.อย่างใกล้ขีด
3.2 ประพฤติตัวเปีนแบบอย่างที่ดีแก่ นศท.
3.3 มีลักษณะผู้นำ และมืขีดความสามารถในการฝึกปกครอง นศท.
3.4 ประสานงานกับหน่วยฝึกตลอดห้วงการศึกษา
3.5 ให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีหน่วยฝึกขอความร่วมมือ

4. การจัดตั้งองค์กร นศท.
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน
4.2 มีสำนักงานภายในสถานศึกษา
4.3 จัดการปกครองตามสายการบังคับนัญซาแบบทหาร

แผนปฎิ■ บตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



251

4.4 ผกท.พ. /  ผกท. /  ผซ.ผกท.มีส่วนร่วมในองค์กร นศท.
4.5 กำหนดกิจกรรมให้องค์กร นศท.ดำเนินการ

5. การบรรจุกิจกรรมในองค์กร นศท.
5.1 เสริมสร้างลักษณะผู้นำ
5.2 เพิ่มขีดความสามารถทางทหาร
5.3 ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย
5.4 ปลูกฝังให้รู้จักซ่วยเหลือสังคม
5.5 ปลูกฝังให้มีความกตัญณูต่อผู้มีพระคุณ
5.6 ปลูกฝังให้อยู่ในศีลธรรมอันดี
5.7 บีองกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด /  อบายมุข
5.8 สร้างความสามัคคี /  ความผูกพัน
5.9 รักษาทรัพยากรธรรมซาติ /  พัฒนาส่ิงแวดล้อม
5.10 สืบสาน /  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
5.11 เทิดทูนสถาบันซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.12 ส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประซาธิปไตย
5.13 รู้จักดำเนินขีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

6. การบรรจุผลสำเร็จขององค์กร นศท.
6.1 องค์กร นศท.จัดต้ังได้อย่างเป็นรูปธรรม
6.2 จำนวนกิจกรรมท่ีองค์กร นศท.รับผิดขอบ
6.3 สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดห้วงการศึกษา
6.4 สถานศึกษาให้การยอมรับองค์กร นศท.
6.5 มีการบรรจุกิจกรรมในองค์กร นศท.เพ่ิมมากข้ึน

7. การประซาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กร นศท.
7.1 จัดแสดงผลงานภายในสำนักงาน
7.2 ลง1โนเว็บ'ไซด์ และส่ือส่ิงพิมพ์ซองสถานศึกษา
7.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาอ่ืนๆ นำไปดำเนินการ
7.4 รายงานผลการดำเนินการประจำปีให้หน่วยเหนือทราบ

8. การจัดตั้งองค์กร รด.จิตอาสา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน
8.2 ผกท. มีส่วนร่วมในองค์กร รด.จิตอาสา
8.3 จัดองค์กรเป็น หมู่ หมวด กองร้อย รด.จิตอาสา
8.4 จ ัด ระบ บ ก ารต ิด ต ่อ  รด .จ ิตอาสา

8.5 จัดการระบบควบคุม รด.จิตอาสา
9. การใซ้งานและกิจกรรม รด.จิตอาสา
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9.1 มีแผนการใช้งานและจัดกิจกรรม‘บอง รด.จิตอาสา
9.2 กิจกรรมเทิดทูนและปกฟ้องสถาบันพระมหากษัตริย์
9.3 กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ
9.4 กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย
9.5 กิจกรรมสร้างการรับรู้
9.6 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

10. การบรรลุผลสำเร็จขององค์กร รด.จิตอาสา
10.1 องค์กร รด.จิตอาสา จัดต้ังได้อย่างเฟ้นรูปธรรม
10.2 องค์กร รด.จิตอาสา จัดกิจกรรมตลอดห้วงการศึกษา
10.3 องค์กร รด.จิตอาสา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา ขุมขน
10.4 มีการประขาสัมพันธ์ผลงาน รด.จิตอาสา ในส่ือทุกแขนงอย่างกร้างขวาง
10.5 ประเมินองค์กร รด.จิตอาสา
10.6 การประเมินความพึงพอใจของประขาขนต่อองค์กร รด.จิตอาสา

11. การปฏิบัติตามโครงการเช้าคิว
11.1 มีแผนปฏิบัติตามโครงการเช้าคิวชัดเจน
11.2 นศท. ปฏิบัติเรื่องเช้าคิวและเห็นความสำคัญ
11.3 นศท. เป็นตัวอย่างให้สังคมเร่ืองการเช้าคิว
11.4 มีส่ือประขาสัมพันธ์และฟ้ายรณรงค์การเช้าคิว 

12 การสมัครและใช้ประโยชน์ Application รักษาดินแดน
12.1 นศท. ทุกนาย สมัคร Application รักษาดินแดน
12.2 มีการจัดระบบการใช้และควบคุม ตลอดจนการรายงานชัดเจน
12.3 ใช้ Application รักษาดินแดน ในการเรียนการสอน
12.4 ใช้ Application รักษาดินแดน ในการติดต่อ แจ้งข่าวสาร

บุคคลที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตังกล่าวก็คือผู้กำกับนักศึกษาวิขาทหาร อันเป็น 
ผู้บังคับบัญขาเบ้ืองด้นของนักศึกษาวิชาทหารจึงมีความจำเป็นในการประสานงาน ร่วมงานกับหน่วยผึเกนักศึกษาวิขาทหาร 
เพ่ือให้การดำเนินการ่ฝิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสถานศึกษาจะต้องจ ัด กิจกรรมส่งเสริมการรีเกโดยการปลูกฝืงคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยทหารรีเกระเบียบวินัย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ดำรงชีวิต ความกตัญญต่อผู้มีพระคุณ 
การรี!กความกล้าหาญ เสียสละ สามัคคี อดทน มีจิตสาธารณะ รักษาวัฒนธรรมประเพณึ ส่ืงแวดล้อม อันสอดคล้อง 
กับค่านิยมสังคมไทย 12 ประการ 
ร -ว ัต ถ ุป ระส งค ์

5.1 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนตามค่านิยมของคนไทย 1 2 ประการ
5.2 เพ่ือให้นักศึกษาวิขาทหารมีภาวะผู้นำ เชื่อพึงคำส่ังของผู้บังคับบัญชา
5.3 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีการตัดสินใจในภาวะสำคัญใต้
5.4 เพ่ือให้สถานศึกษาวิชาทหารได้รับการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีมาก
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5.5 เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนพล และธุรการ สถานศึกษาวิซาทหารเปีนไปด้วยความเรียบร้อย
5.6 เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย'โครงการศูนย์'ฝึกแข็ง'ขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน 

เดียวกัน
5.7 เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสำนักงาน และรับการศึกษาดูงานจากหน่วยๆและ 

สถานศึกษาอ่ืน ๆ
6. เบีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นศท. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
6.1.2 ผกท. มีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นศท. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6.2.2 นศท. เนินผู้มีภาวะผู้'นำ มีความเฃ่ือม่ันในตัวเองกล้าตัดสินใจ
6.2.3 สถานศึกษาวิฃาทหารได้รับการประเมินมาตรฐานในระดับดีมาก อย่ใน 5 ลำดับแรก 

ซองประเทศไทย
6.2.4 ผกท. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีและสรุปงานได้อย่างไม่มีช้อบกพร่อง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญซา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ จังหวัดแพร่

8 . ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท ร ัพ ย า ก ร  แ ล ะ แ ห ล ่ง ท ี่ม า  ก า ร ด ำ เน ิน โ ค ร ง ก า ร

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
เบีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน

งบบำรุงการศึกษา
20,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นศท. มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9.2 นศท. เปีนสุภาพซนซองลังคมไทย
9.3 นศท. มีคุณธรรมนำความรู้
9.4 กองทัพบกและสถานศึกษาท่ัวประเทศให้การยอมรับในผลงาน
9.5 สถานศึกษาเนินแบบอย่างที่ดีซองสถานศึกษาอ่ืน  ๆ และสังคม

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการจากผู้ร่วมโครงการ
10.2 สรุปรูปเล่มรายงานผู้บังคับบัญซาและผู้เกี่ยวข้อง

(นางปาริซาติ แสงหล้า)
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ลงซิอ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซิอ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาซวศึกษาแพร่
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36.โครงการ ประซุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ'ข้ัน ปวซ .1 ปวส.1

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานแนะแนวอาซีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระ'ปบการผลิต ดัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาซีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเส'รีมสร้างศักยภาพคนตลอด,ช่วง'ขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใฃ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเบีนประชาธิปไตย อันมี-พระมหากษัตริย์'ทรงเป็น'ประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส‘ของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เช้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวข.1 ปวส.1 

และปริญญาตรี ปีท่ี 1 เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานของผู้เรียน พบว่ามีความความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน 
ตามลักษณะท้องถ่ินและขุมขนตามสภาพแวดล้อมสถานศึกษาเดิม ดังนั้นจิงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อม 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความเช้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
ที่เลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทฺธิภาพ ด้วยการสร้างความเช้าใจระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 
โดยให้มีโอกาสได้ร่วมพิจารณาแลกเปล่ียนข้อมูล ให้มีความเช้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการประขุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวซ.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปีท่ี 1 เพ่ือข้ีแจงให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบ 
นโยบายในการบริหารการศึกษา การสร้างความเช้าใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับทราบ,ชญหาและแนวทางแถ้ไขปีญหาต่าง  ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/

นักศึกษาและผู้ปกครอง
5.2 เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต่อ 

การเรียนการสอนสายอาซีพใต้อย่างเหมาะสม
6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดเ'มีนร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ 

กำหนด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 การประสานงานระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาและ 
ผู้ปกครองประสบความสำเร็จ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาซิพที่เลือกศึกษาต่ออย่างมี 
ประสิทฺธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร ่ งบสมาคมผู้ปกครอง

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 125,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ปวซ.! จำนวน 380 กล่อง X 50 บาท 19,000 บาท
8.2 ค่าอาหารกลางวัน นักศึกษา ปวส.1 จำนวน 390 กล่อง X 50 บาท 19,500 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง นักเรียน ปวซ.! จำนวน 380 กล่อง X 25 บาท 9,500 บาท
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8.4 ค่าอาหารว่าง นักศึกษา ปวส.1 จำนวน 390 กล่อง X 25 บาท 9,750 บาท
8.5 ค่าอาหารกลางวันครู และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 130 คน X 60 บาท X 2 วัน 15,600 บาท
8.6 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน นักศึกษาที่มาช่วยงาน จำนวน 60 คน X 50 บาท X 2 วัน 6,000 บาท
8.7 ค่าอาหารว่างครู และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 130 คน X 35 บาท X 2 วัน 9,100 บาท
8.8 ค่าอาหารว่างนักเรียน นักศึกษา ที่มาช่วยงาน จำนวน 60 คน X 25 บาท X 2 วัน 3,000 บาท
8.9 ค่าน้ําด่ืม และน้ําแข็ง กิจกรรมประฃุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 4,125 บาท
8.10 ค ่า อ า ห า ร ว ่า ง ป ร ะ ช ุม ผ ู้ป ก ค ร อ ง  850 ช ุด  X 25 บ า ท  21,250 บ า ท

8.11 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,675 บาท
8.12 ค่าอาหารกลางวันครู เจ้าหน้าที่ วัน'ประ1ชุมผู้'ปกครอง จำนวน 50 กล่องX 50 บาท 2,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดเปีนร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด
9.2 การประสานงานระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครอง 

ประสบความสำเร็จ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
9.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิซาซีพท่ีเลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการจัดประชุม 

ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับขั้น ปวซ.! ปวส.ทเละปริญญาตรีปีที่!

ลงซ่ือ @>̂ --- ผู้เสนอ
(นายประสพซัย สินธุเทาว')

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา
V

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ป ิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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37.โครงการ แนะแนวการศึกษาสัญจรเซิงรุก

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานแนะแนวอาซิพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./ลถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถีงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพิอสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมๅภิษาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประซาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประขาซิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเบีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. ค0านีงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน่ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2560“ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน”

ข้อ 2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประขาขนอย่างเท่าเทียมเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาพ่อแม่ 
และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเช้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะ 
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงได้มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมใน 
สาขาต่าง  ๆ จำนวนมาก ตลอดจนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงต่อความต้องการกำลังคน ในตลาดแรงงานรองรับ 
การพัฒนาประเทศต่อไป

งานแนะแนวอาช ีพและการจ ัดหางาน จึงได้จ ัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาส ัญจรเซ ิงรุกข ึ้น  
เพ่ือสร้าง ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 ให้ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อด้านวิชาชีพท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้เรียน สามารถตัดสินใจเลือกศึกษา 
ต่อในสาขาวิชาชีพท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
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5 . วัตถ ุประสงค์
5.1 เพือให้ข้อมูลและแนะแนวด้านการศึกษาวิซาซิพที่ถูกต้อง ตลอดจนประซาสัมพันธ์เกี่ยวกันหลักสูตร 

ที่เปีดสอนในระดับ ปวข. ปวส. และปริญญาตรีแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน 
ซยายโอกาสในจังหวัด

5.2 เพื่อเพ่ิมจำนวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิซาให้มากข้ึน
6. เป ้าห ม าย ระด ับจ ังหว ัด ระด ับภาค และระด ับซาต ิและตัวข ึ้ว ัด ค วาม ส ำเร ็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 แนะแนวประซาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิซาซิพและหลักสูตรที่เปีดสอนแก่ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด จำนวน 25 แห่ง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิฃาซิพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด เพื่อเป็น 
พ้ืนฐานในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.2 นักเรียนเลือกศึกษาต่อสายอาซิพในแต่ละสาขาวิซาเพ่ิมมากข้ึน
7. ก ิจกรรมและห ร ือข ั้น ตอน ดำเน ิน การ/ระยะเวลา/ส ถาน ท ี่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าแผ่นพับโปสเตอร์และไวนิลแนะแนวการศึกษา 10,000 บาท

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิซาซิพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด และสำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรท่ีกำหนด
9.2 นักเรียนเลือกศึกษาต่อสายอาซิพในแต่ละสาขาวิขาเพิ่มมากขึ้น

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดแพร่
10.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ ในปีการศึกษา 2564

(นายประสพขัย สินธุเทา'ว)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



265

38.โครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานแนะแนวอาซีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด'ช่วง,ชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3 .4  ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ส ำ น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาขีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบ้ติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D n  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎินัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นดงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในนึจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนท่ียากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา ดังน้ัน วิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติด็และตั้งใจเรียน เพื่อที่จะได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และลดนึญหาการออกกลางดัน โดยการจัดหาทุนการศึกษา จากการจัดสรรผลกำไร 
ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเทศกาลเค้กเพื่อทุนการศึกษา นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
จากหน่วยงานมูลนิธิฯและผู้มีจิตศรัทธา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาข้ึน 
เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ต้ังใจเรียนและช่วยเหลือ 
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือสร้างความเช้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/
นักศึกษาและผู้ปกครอง
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5.2 เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต่อ

การเรียนการสอนสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
6.1ป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมประขุมตามวันและเวลาท่ี 

กำหนด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 การประสานงานระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษาและ 
ผู้ปกครองประสบความสำเร็จ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพท่ีเลือกศึกษาต่ออย่างมี 
ประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ระยะเ ว ล า ด ำ เน ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ณ-ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส-ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไมใช้งบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 น ักเรียน น ักศ ึกษาท ี่ม ีค ุณสมบัต ิเหมาะสมตามหลักเกณฑ ์ท ี่กำหนดได ้ร ับท ุนการศึกษา เป ็นการแบ ่งเบา 
ภาระชองผ ู้ปกครองด ้านการศ ึกษา

9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีเก่ียว'ข้อง
10.2 การติดตามผลจากนักเรียน นักศึกษาท่ีไดัรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายประสพซัย สินธุเทาว์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ลงซ่ือ
(ว่าที ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

4
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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39.โครงการ มัซฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งาบแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอบ
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร้เดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพิอสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ■ บาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเบีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใฃัเม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใซ้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษ'าจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาขีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาขีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาขีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาขีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับขั้น ปวข.1 ปวซ.2 และ ปวส.1 นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจใน 

วิขาขีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการศึกษาต่อและการก้าวเข้าสู่โลกของอาขีพหรือการทำงาน 
เข่น การหางาน การสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิซาขีพท่ีเรียน รวมไปถึงแนวทางการดำเนิน 
ขีวิตประจำวัน การปิจฉิมนิเทศในโครงการมัขฌิมนิเทศ จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลด้านต่าง  ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา 
เบ้ืองด้น เพื่อซ่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน ประกอบอาขีพอิสระ และการ 
ปรับตัวเข้ากับการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

งานแนะแนวอาขีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการมัซณิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการดัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทำงานในสถาน 
ประกอบการและประกอบอาขีพอิสระ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อการดำเนินซีวิตหลังสำเร็จ 
การศึกษาได้อย่างม่ันใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาระดับขั้น ปวซ.1 ปวซ.2 และ ปวส.1 ได้รับความรู้ ความเข้า,ใจ 
เกียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาซีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน การหารายได้ระหว่างเรียน
5.2 เทือให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้ 

อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและดำเนินซีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับขั้น ปวซ.1 (403 คน) ปวซ.2 (313 คน) และ ปวส.1 (406 คน) ท่ี 

กำลังศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการ 
มัซฌิมนิเทศ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การ 

ประกอบอาซีพอิสระ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนวทางการดำรงซีวิต 
การหารายได้ระหว่างเรียน

6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถปรับตัวได้อย่าง 
เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่การประกอบอาซิพและดำเนินซีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส-ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร

งบบำรุงการศึกษา
2,000 บาท ได้แก่ 

2,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาฃีพ 
อิสระ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนวทางการดำรงซีวิต การหารายได้ระหว่างเรียน
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยดำเนินชีวิตได้อย่างม่ันใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง

(นายประสพขัย ลินธุเทาว์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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40.โครงการ ปิจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเบียร์

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมา‘ย์ทเก่ียวขัอง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

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

3.5 มาตรฐานการสิกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาซีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรกษาให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสึยสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ิอส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
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9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การคิกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับขั้น ปวข.3 และ ปวส.2 นอกจากจะมีความรู้ความเช้าใจใน 

วิขาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการศึกษาต่อและการก้าวเช้าสู่โลกของอาชีพหรือการทำงาน 
เข่น การหางาน การสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิขาชีพท่ีเรียน การปิจฉิมนิเทศจึงเป็น 
วิธีการให้ข้อมูลด้านต่าง  ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาเบ้ืองด้น เพ่ือข่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
สมัครเช้าทำงาน ประกอบอาชีพอิสระ และการปรับตัวเช้ากับการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการป็จฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาข้ึนเพ่ือเป็น 
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
การทำงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 
เพ่ือการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือก 

ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง  ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนา 

บุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างประสบ 
ความสำเร็จในอนาคต

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวซ.ร (292 คน) และ ปวส.2 (382 คน) ที่จะสำเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการฟ้จฉิมนิเทศ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือก 

ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถ 

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างประสบ 
ความสำเร็จในอนาคต

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 30,000 บาท
งบบำรุงการศึกษา 235,900 บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 265,900 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตกแต่งสถานที่และชองท่ีระลึกนักเรียน นักศึกษาและค่าวิทยากร 30,000 บาท
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8.2 ค่าอาหารกลางวันครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 41,500 บาท
8.3 ค่าอาหารว่างวิทยากร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 21,900 บาท
8.4 ค่าดนตรี พร้อมไฟ 14,000 บาท
8.5 ค่า1ของ'ไหว้ส่ิงคักดใน่วิทยาลัยฯ 1,500 บาท
8.6 ค่าโต๊ะจีน 147,000 บาท
8.7 ค่าไซ้สอยอ่ืนๆ 10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับทุนการศึกษา เป็นการแบ่งเบา 

ภาระของผู้ปกครองด้านการศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวซ้อง

10.2 การติดตามผลจากนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

(นายประสพขัย สินธุเทาว์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาซีพ และการจัดหางาน

ลงซ่ือ i j . « / -
วาที่ ร.ต.จิติ ทะนันขัย)(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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41.โครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานแนะแนวอาซีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใฃ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิษัติ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ลี่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์โทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปิน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ ลังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวข.3 และ ปวส.2 นอกจากจะมีความรู้ความเช้าใจในวิชาชีพแล้ว 

ยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการศึกษาต่อและการก้าวเช้าสู่โลกของอาชีพหรือการทำงาน เข่น การหางาน 
การสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน รวมไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การติดตามผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลด้านต่าง  ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาเบื้องด้น เพื่อช่วยให้ 
นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สมัครเช้าทำงาน ประกอบอาชีพอิสระ และการปรับตัวเช้ากับการทำงาน 
ได้อย่างประสบความสำเร็จ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทำงานในสถานประกอบการ 
และประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาได้ 
อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับขั้น ปวซ.3 และ ปวส.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การหา 
รายได้ระหว่างเรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง  ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้ 

อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับขั้น ปวฃ.ร ( 292 คน) ปวส.2 (382 คน) ที่กำลังศึกษา ในปีการศึกษา 

2563 จำนวน 674 คน คิดเ'ปีนร้อยละ 100 ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การ 
ประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนวทางการดำรงชีวิต 
การหารายได้ระหว่างเรียน

6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถปรับตัวได้อย่าง 
เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม .ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้'บังคับ'บัญ,ชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไมใข้งบประมาณ

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
อิสระ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนวทางการดำรงชีวิต การหารายได้ระหว่างเรียน
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยดำเนินชีวิตได้อย่างม่ันใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง

ลงชีอ ผู้เสนอ
(นายประสพซัย ลินธุเทาว์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในต0าแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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42.โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้ปีญหาด้านความเลี่ยง 5 ด้านโดยใช้กระบวนการอบรม 
และดนตรี กีฬา นันทนาการ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปัาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้ิมกัน
- เง่ือนไข 0 ค ว าม ร ู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มิความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มิสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎิษัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสชอง พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจ.ฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน่ฃองส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท ่าเท ียมทางการศ ึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการซอง 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาซีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปิจจุบันในสังคมมีความเสียงด้านยาเสพติด การตังครรภ์ไม่พร้อม ด้านสังคม การทะเลาะวิวาท และ 
การพนันสูงขึ้นเนื่องจากมีสื่อเข้าถึงได้ง่ายเห็นจากข่าวมีการจับกุมยาเสพติด การทอดทิ้งเด็กทารก และการทะเลาะ 
วิวาทในสังคมปิจจุบันเปีนด้น ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในการดูแลตัวเองหรือจากเส่ือโซเซียลมีเดียที่ผิดๆ ประกอบ 
กับการเป็นวัยร่นซึ่งเปีนกลุ่มหัวเลี้ยว หัวต่อ ซักจูงได้ง่าย จึงทำให้เกิดปิญหาการใข้หรือจำหน่ายยาเสพติด การ 
ทะเลาะวิวาท การพนัน การตังครรภ์ไม่พร้อม และปญหาทางค้านสังคมต่างๆ

วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่เห็นความสำคัญกับปิญหาต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น วิทยาลัยฯจึงได้จัด 
โครงการอบรม และ ดนตรี กีฬา นันทนาการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใข้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ และห่างไกล 
อบายมุกอีกทั้งยังให้คำปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปิญหาต่างๆโดยการผ่านส่ือดนตรี กีฬา และนันทนาการ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความระหนักถึงความปลอดภัยจากภัยต่างทางสังคมทั้ง 5 ด้าน
5.2 เพ่ือให้พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาใข้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์

6. เปาทมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 85 มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในตนเอง ท้ัง 5 ด้าน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและวิธีการปองกันตนเองจากภัยทางสังคม
6.2.2 มีเครือข่ายในการซ่วยเหลือเพื่อนเพื่อปองกันภัยทางสังคมซองนักเรียน นักศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. อบรมภัยทางลังคมในนักเรียน 

นักศึกษา ด้าน ภัยจากยาเสพ 

ติดการพนัน การทะเลาะวิวาท
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2. ประขาสัมพันธ์เพื่อให้กับ 

นักเรียน นักศึกษาตลอดปี 

การศึกษา 2563สมัคเข้า 

ประกวดละแข่งข้น

3.3. ทำการประกวดและ

แข่งข้นดนตรี กีฬา ครั้งที่ 1

3.4. ทำการประกวดและ

แข่งข้นดนตรี กีฬา ครั้งที่ 2

3.5. อบรมภัยทางสังคมใน 

นักเร ียนน ักศ ึกษา ด้านภัย 

จากยาเสพติดการพนัน การ 

ทะเลาะวิวาทและชู้สาวครั้งท ี่ 2

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ตลับหมึก 2,400 บาท
8.2 กระดาษ A4 1,000 บาท
8.3 ค่าคณะกรรมการ 6,000 บาท
8.4 ค่ารางวันและถ้วยรางวัน 5,000 บาท
5.5 ค่าเกรียติบัตร 3,000 บาท
8.6 ค่านิายไวน้ิล 4,000 บาท
8.7 ค่าอาหารว่าง 5,000 บาท
8.10 ค่าวิทยากร 3,600 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงภัยทางลังคมท้ัง 5 ด้าน ร้อยละ 85

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในการทำกิจกรรม
10.2 จากการตอบแบบสอบถาม
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(นายธีรน-วัฃ ต่อตัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง

ผเสนอลงซ่ือ
•บ

ลงซ่ือ
(ว่าที ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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43.โครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
3.5 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)

□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

4. สภาพนัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจสอบสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ทราบว่ามีสุขภาพ เป็นอย่างไร มี 

ความบกพร่องของร่างกายและมีสารเสพติดหรือไม่ การตรวจสุขภาพนับว่าเป็นมาตรการไนการนัองกันโรค ในระยะ 
เริ่มแรกไม่ให้ลุกลามมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพ จึงมี 
ความสำคัญ เพราะสามารถตรวจพบความผิดปกติเบ้ืองด้นได้ เพ่ือทำการรักษาและนัองกันไมให้โรคลุกลามต่อไป

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดให้กับ 
นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักดูแลถึงการเอาใจใส่ ในเรื่องสุขภาพพลานามัยของตนเอง มี 
ความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพ สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม ท่ีจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติสุขและไม่กระทบ 
ต่อการเรียน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา
5.2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ
5.3. เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูสุภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวขี้'วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคน จำนวน 2,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 มีสุขภาพ พลานามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงสุขภาพของตนเอง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยด้านสุขภาพร่างกาย
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ด ีปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๊งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ประสานกับสถานพยาบาล 

เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ 

และอาสารเสพติด

3.2 ดำเนินการตรวจสุขภาพ 

และตรวจหาสารเสพติด 

นักเรียน นักศึกษาประจำปี

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา ก ารดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 258,150 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตรวจสุขภาพ 256,150 บาท
8.2 อาหารว่าง 2,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัย ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

10. การต ิดตาม และการประเม ินผล โครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 ผลการตรวจสุขภาพ
10.3 แบบสอบถาม
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ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวปภาดา เหมืองศรี) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าท่ีร้อยตรีฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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44.โครงการ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

1. ขือบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ Q  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./ลถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง '
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาขีวศึกษา

2.5 ต้านการดูแลฃ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์
3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักฃาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขด0ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นปิจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศเน่ืองจากการศึกษาคือกลไกในการพัฒนากำลังคนให้เป็นคนท่ีมี 
คุณภาพมีประสิทธิภาพในการทำงานหากคนไทยในสังคมได้รับการศึกษาท่ีดีจนสามารถทำงานได้แล้วจะเป็นกำลังซับเคล่ือน 
ประเทศให้ก้าวต่อไปความรู้เทคนิคต่าง  ๆทางวิซาการแต่ละแขนงเป็นเคร่ืองมือของมนุษย์แต่ละคนท่ีจะใซ้ในการทำงานเพ่ือ 
พัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตอย่างมืความสุขสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสู้กับปิญหาตามสภาพการณ์ต่าง  ๆของ 
สังคมได้

ในส่วนของภาครัฐก็มืนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งซาติท่ีมืนโยบายพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับแต่ 
ละประ๓ทส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงและขยายการศึกษาให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละระดับและเน้นหนักในสาขาท่ี 
สนองความต้องการด้านกำลังคนปรับปรุงและลดความสูญเปล่าทางการศึกษาได้มืโครงการลดปิญหาการออกกลางคันของ 
ผู้เรียนอาชีวศึกษา แนวทางพัฒนาทางด้านการศึกษาได้บุ่งสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวซนให้มืคุณภาพพร้อมคุณธรรมและ 
รอบรู้อย่างเท่ากันบุ่งเตรียมพัฒนาเด็กและเยาวซนมืความพร้อมทางด้านสติปญญาอารมณ์และศีลธรรมภายใต้ระบบการศึกษา 
ท่ีบุ่งการเรียนรู้ท้ังการปฏิบัติและวิซาการพัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาทางลมอง 
ใซ้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือและพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่สร้างเยาวซนรุ่นใหม่ท่ีบุ่งศึกษาสาย 
อาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ 
คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ท้ังทีเป็นวิทยาการสมัยใหม่วัฒนธรรมภูมิปิญญาท่ีบุ่งสร้างวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออำนวยกับการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน ความจำเป็นด้านต่างๆมืส่วน 
ผลักดันให้นักศึกษาตัดสินใจออกกลางคันซ่ึงเป็นภาวะจำยอมเพราะนักศึกษาไม่สามารถแก้ปิญหาท่ีกำลังเผซิญอยู่ในขณะน้ัน 
ได้นักศึกษาท่ีออกกลางคันเหล่าน้ันย่อมได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจสถานภาพของเขาไม่ม่ันคงนิญหาของนักศึกษาท่ี 
ออกกลางคันน้ีอาจลุกลามกลายเป็นนิญหาของสังคมเข่นการว่างงานไม่มือาชีพเป็นหลักท่ีแน่นอนในขณะเดียวกันจำเป็นต้อง 
ต่อสู้ด้ินรนเพ่ือการดำรงชีพในสังคมในข่วงน้ีนักศึกษาอาจมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีผิดไปจากพฤติกรรมของคนท่ัวไปซ่ึงสังคมเรา 
ไม่ยอมรับได้แก่เสพสุรา การใซ้ส่ิงเสพติดให้โทษก่ออาซญากรรมและรวมถึงการต่อด้านสังคม ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา

งานครูท่ีปรีกษาได้จัดต้ังโครงการลดปิญหาการออกกลางคันของผู้เรียนข้ึนเพ่ือศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ 
นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการลดปิญหาการออกกลางคัน และสรุปรายงานต่อสถานศึกษาเพ่ือเป็น 
แนวทางแก่ไขปิญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาต่อไป
5. จัตถุประสงค์

5.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
5.2  เพ่ือให จ้ำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5.3 เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปิญหาท่ีจะออกกลางคันได้จย่างเป็นรูปธรรม
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง
6.2.2 มีกระบวนการแก้ปิญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธืการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน หอพัก 

บ้านเช่า

3.2. พบและให้ดำปรึกษาฟ้องกัน 

และแก้ไขฟ้ญหาของนักเรียน 

นักศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบ้ญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาซิวศึกษา งบสำนักงานคณะกรรมการการอาซิวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
8.2 ค่าตอบแทนและค่านํ้ามันเชื้อเพลิง 15,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง
9.2 มีกระบวนการแก้ฟ้ญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะน้นซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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45.โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้ีมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาซิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแน่งปัน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การคิกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันชองประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สติปีญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และการดำรงตนให้มีความสุชได้ในสังคมปิจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในต้านต่างๆ ข้ึน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็น,บุคคล'ท่ีมีค'วามรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนไต้อย่าง 
มีความสุชซ่ึงกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา โดยเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา ซ่ึงจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาและครูไต้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับตัวนักเรียน นักศึกษาในต้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือนและโดยเฉพาะ 
อย่างย่ีงไต้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงชองนักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ท่ีบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมีอท่ีดีในการ 
ช่วยเหลือ ปีองกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

งานครูท่ีปรึกษา ไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือศึกษาข้อมูลต้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา ส่งเสริมการปีองกันและ 
แก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือไต้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลต้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจชองนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
5.3 เพื่อปีองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5.4 เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาซอง 
สถานศึกษา

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป้ญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและ
เหมาะสมจากสถานศึกษา

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษา ครูท่ีปริกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
6.2.2 ครูท่ี'ปริกษาสามารถป้องกันและแกิไฃปีญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 ครูท่ีปริกษาและงานแนะแนวๆ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและ

การพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำ เน ิน ก าร

ร ะย ะ เว ล า ด ำ เน ิน ก า ร

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. เย ี่ยมบัานมักเรียบ มักศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาซิวศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 วัสดุอุปกรณ์
8.2 ค่าตอบแทนและค่านํ้ามันเขื้อเพลิง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูท่ีปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปิญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวๆ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและ 

การพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
20,000 บาท ได้แก่ 

5,000 บาท 
15,000 บาท
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิริพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะน้นซัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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46.โครงการ ประซุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรีกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จรียธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบรีหารจัดการ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาซิปไตย)

0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
12. ค0านีงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน์ซองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเบีนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

ก0าสังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพบีจจุบัน/หสักการและเหตุผล

ด้วยบีจจุบันสภาพบีญหาเด็กและเยาวซนซึ่งอยู่ในซ่วงวัยเรียน วัยศึกษา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม 
แรงกระทบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจกันระหว่างนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการร่วมพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อมูลทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังเบีนการให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะคณะผู้บริหาร 
ครูท่ีปรึกษาและคณะครูในวิทยาลัยๆ

งานครูท่ีปรึกษา ได้จัดทำโครงการน้ีซ้ึนเพ่ือข้ีแจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายในการบริหารการศึกษา 
การสร้างความเข้าใจ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร 
และคณะครูในวิทยาลัยๆ และเพื่อศึกษาถึงบีญหาและหาแนวทางแก้ไขบีญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้น กับนักเรียน นักศึกษา 
ร่วมกันต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
5.2 เพ่ือร่วมกันศึกษาบีญหาและหาแนวทางแก้ไขบีญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา

6. เบีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เข้าร่วมประขุมผู้ปกครองตามวันและเวลาที 
กำหนด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในการบริหารสถานศึกษา
6.2.3 เกิดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2 5 6 3 2 5 6 4

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดประชุมผู้ปกครอง

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 79,875 บาท ได้แก่
8.1 ค ่า อ า ห า ร ว ่า ง น ัก เร ีย น  น ัก ศ ึก ษ า  ภ า ค เร ีย น ท่ี 2/63 (1,793 ค น  X 25 บ า ท )  44,825 บ า ท

8.2 ค ่า อ า ห า ร ว ่า ง น ัก เร ีย น  น ัก ศ ึก ษ า  ภ า ค เร ีย น ท่ี 2/63 (1,122 ค น  X 25 บ า ท )  28,050 บ า ท

8.3 ค่าอาหารว่างคณะครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ภาคเรียน 7,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างน ัก เรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในการบริหารสถานศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิริพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏํบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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47.โครงการ กิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา (Home Room)

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียบการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ลี่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดึต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งบีน
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
6. การพัฒนาประลิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

จากสภาพเศรษฐกิจสังคมบีจจุบันก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายภายในสังคม ชุมชน และท้องถ่ินจะเห็นได้จาก 
พฤติกรรมหรือความประพฤติต่าง  ๆ ชองนักเรียน นักศึกษาที่กระทำและแสดงออกทางด้านการกระทำซ่ึงรวมถึงการ 
กระทำท่ีสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ ด้านความคิดและด้านความรู้สึก เข่น การทะเลาะวิวาท การติดอบายมุข การติด 
หรือเสพยาเสพติด การขาดคุณธรรมจริยธรรม และอ่ืน  ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การชาด 
ความเอาใจใสในครอบครัว การเลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางท่ีผิดการทำตามเพื่อนและผู้ชักจูง เป็นด้น 

งานครูท่ีปรึกษา ได้จัดทำโครงการน้ีชึ้นเพ่ือมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาเปีนผู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา 
เสนอแนะแนวทาง และสร้างความรักความเข้าใจในการช่วยแก้บีญหาให้กับนักเรียน นักศึกษาช่วยลดพฤติกรรมและ 
ความประพฤติท่ีไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เปีนคนเก่ง 
คนดี มีความสุขในสังคมและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต้องให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ชุมชน และท้องถ่ินได้ 
อย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเปีนผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 
บีญหาให้กับนักเรียน นักศึกษา

5.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในด้านที่เป็นบีญหาและด้านที่ควร 
ส่งเสริม เพื่อช่วยลดบีญหานักเรียน นักศึกษาลาออกกลางคัน

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5.3 เพื่อที่จะซ่วยเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เปีนคนเก่ง คนดี มีความสุขในสังคมและพัฒนา 
ตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต้อง

6.เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ครูที่ปรึกษาร้อยละ 90 พบและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับข้ันท่ี 
รับผิดขอบ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาไต้ทำความรู้จักกับนักเรียน นักศึกษา และเข้าใจสภาพปีญหาของนักเรียน

นักศึกษา
6.2.2 ครูท่ีปรึกษาช่วยในการประสาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปีญหา 

ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความไว้วางใจต่อครูท่ีปรึกษา
6.2.4 นักเรียน นักศึกษาไต้พัฒนาตนเองให้เปีนคนเก่ง คนดี และมีความสุขในสังคม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส-ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ดำเนินการตามดำสั่ง

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 กระดาษ A4,F4
8.2 หมีกพิมพ์

งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2,700 บาท ได้แก่ 

2,100 บาท 
1,600 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ช่วยลดปีญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในสังคม

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงข่ือ
(นางสิรีพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรีกษา

ผู้เสนอ

ลงข่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฐนัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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48.โครงการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา (E - Portfolio)

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรีกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้ิมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างชีดความสามารถในการแข่งขันชองประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา คือ การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
โดยนักเรียน นักศึกษาเองหรือภายใต้การแนะนำชองครู มาสะสมไว้ในแฟ้มหรือจัดทำตามรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง 
อย่างเป็นระบบและมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ และผลสัมฤทธ๋ึในการ 
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไต้ทราบ โดยที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและประเมิน 
แฟ้มสะสมผลงานด้วยกัน ซึ่งในปิจจุบันการเก็บรวบรวมผลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย 
ใช้งานไต้สะดวก

งานครูท่ีปรีกษา ไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือส่งเสรีมใหันักเรียน นักศึกษาเก็บรวบรวมข้ึนงานด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานชองนักเรียนนักศึกษา ให้ไต้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ เพ่ือเป็น 
เอกสารใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมข้ึนงาน (Portfolio) ของนักเรียน นักศึกษาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.2 เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลในการศึกษาต่อและสมัครงานในอนาคต

6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระดับช้ัน ปวซ.และปวส. ร้อยละ 90 จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 เป็นหลักฐานในการประเมินถึงความสามารถและพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา ไต้ตามสภาพจริง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 รวบรวมข้อมูล

3.2 อบรมการจัดทำ E -P o rtfo lio

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งบค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2,500 บาท ได้แก่ 

2,500 บาท

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของตนเอง
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีแฟ้มสะสมผลงานไปไข้ประกอบในการศึกษาต่อและสมัครงานได้

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิริพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงข่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิปีตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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49.โครงการ คลินิกการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0 '  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทเพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราฃบัญญัติการศึกษาแห่งซาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาขีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาขีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร'
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นสีกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งบีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีถูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักชองศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการสีกษาเพื่อความมั่นคงชองจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนาก0าสังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันชองประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมีอ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

ก0าสังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ในบีจจุบันสถานการณ์และบีญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะมีความขับช้อน วิกฤตและมีความรุนแรงมากข้ึน 
เด็กนักเรียนส่วนหน่ึงไต้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวท่ีไม่พีงประสงค์ซ่ืงจะเกิดเป็น 
ผลกระทบจากสังคมในทุกต้าน ทำให้เกิดความล่อแหลมต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศึลธรรม ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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รวมไปถึงค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม จนก่อให้เกิดปีญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรงต่างๆ ตามมา ด้วยเหตุน้ีวิทยาลัยฯซ่ึงเปีน 
สถาบันการศึกษาท่ีเด็กทุกคนควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความคิด และ'ปลูกฝังใ,ห้เ'ปีนคนดี มีคุณภาพตามท่ีสังคม 
คาดหวัง และเปีนพ้ืนท่ีสำคัญท่ีเด็กมักแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ บางคนได้รับความกดดันจากสภาพในครอบครัว 
บางคนเกิดปมด้อยเน่ืองจากสภาพลังคม ขุมขน หรือได้เห็นตัวอย่างท่ีไม่ดีจากซุมซนท่ีตนอาคัยก็แสดงออกท่ีวิทยาลัยฯ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ  ตังน้ัน ทางวิทยาลัยฯจึง 
ได้จัดทำโครงการเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯได้มีสถานท่ีสำหรับปรึกษาเร่ืองพฤติกรรมนักเรียนจาก 
ผู้เช่ียวซาญโดยตรง และมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดูแล ซ่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ร่วมกัน

งานครูที่ปรึกษา ได้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึนเพ่ือให้มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาโดยผู้เช่ียวซาญในการปีองกัน 
แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา และเพ่ือเปีนแนวทางในการปีองกันและแก้ไขปีญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความข่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวขาญในการปีองกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ 
นักเรียน นักศึกษา

5.2 เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปีญหาของนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประลิทธิภาพของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย ระตับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่มีป้ญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและ 

เหมาะสมจากสถานศึกษา
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียนท่ีใข้บริการคลินิกให้คำปรึกษา ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ของนักเรียน นักศึกษาจากผู้เชี่ยวขาญโดยตรง

6.2.2 ครูท่ีปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขป้ญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นดอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ให้ดำปรึกษานักเรียน นักศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

แผนปฎินัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไม่ใช้งบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน นักศึกษาเช้าใจการใช้ชีวิตตัวเองมากข้ึน รู้จักการแก้ปีญหาท่ีถูกต้อง
9.2 ลดปิญหาออกกลางคัน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิรีพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(ว่าที ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ต0าแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

(นายโอภาส ป็ญญาพฤกษ์)
ผู้อ0านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการใบตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิปีตรา‘ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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50.โครงการ รณรงค์ปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์1ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน.เช้าสู่นาตรฐานสากล
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์

1.1 ต้านความรู้.1
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปัญญา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประ‘ซาซิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแน่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประขาซิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเปียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ล้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. ดำมีงลืงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิฃาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปีจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน 
ต้านคุณธรรมจริยธรรมใหัผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้[ครงการ TO BE NUMBER 
ONE ท่ีมุ่งเน้นให้เยาวขนเป็นหม่ืงโดยไม่พ่ืงพายาเสพติดคาดหวังใหัผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าทำ กล้า 
แสดงออกในเซิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยขน่ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนา 
ตนเองในการใข้เวลาว่างให้เกิดประโยซน่อย่างสูงสุด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมแห่งการ

แผนปฏิบ้ตรา‘ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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เปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลด้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตาม 
โครงการพระราฃดำริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ซุมซน ส่งผลให้เยาวซนในสังคมห่างไกลยาเสพติด

โครงการ TO BE NUMBER ONE “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จึงได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ป็ญหา และพัฒนา EQ ด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาซิกซมรม TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง ด้วยกิจกรรมรณรงค์ป๋องกันและแกิไฃป็ญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ 
การใขัสโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับ แนวคิด การเป็นหนึ่ง ทุกคน 
เป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยูในตัวเอง หากค้นพบลี่งที่ตัวเองซ่ึนซอบ สนใจและมีความถนัด สามารถ'Iเกฝนและ 
ทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความเซึ่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ กิจกรรมในโครงการเน้นการให้ 
โอกาสให้เยาวซนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลักษณะส่งเสริมการแข่งกันทำความดี 
เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวซนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุซภาพจิตและมีแนว 
ทางการดำเนินงานโดยใซ้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง ทั้งภาครัฐและเอกซนในทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้สมาซิกขมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป๋องกันตนเองได้
5.2 เพ่ือให้สมาซิกซมรมได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
5.3 เพ่ือให้สมาซิกซมรมมีภาวะผู้นำ สามารถแก้ป็ญหา คิดริเร่ิม และสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานของซมรม 

ด้วยความภาคภูมิใจ
5.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายซมรม TO BE NUMBER ONE

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 สมาซิกซมรมร้อยละ 90 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถ 
ปัองกันตนเอง’ได้

6.1.2 สมาซิกร้อยละ 90 ได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
6.1.3 สมาซิกร้อยละ 60 มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ป้ญหา คิดริเร่ิม และสร้างสรรค์การนำเสนอผลงาน 

ซองซมรมด้วยความภาคภูมิใจ
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 สมาซิกซมรมมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุซและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถ 
ป้องกันตนเองได้ในระดับดี

6.2.2 สมาซิกซมรมกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจใน 
ระดับดี

6.2.3 สมาซิกซมรมสามารถแก้ป้ญหา คิดริเร่ิม และสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานของซมรมด้วย 
ความภาคภูมิใจ

6.2.4 สมาซิกซมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER 
ONE เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ในระดับมาก
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7. กิจกรรมและ,หรือ1ข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและ,หรือ1ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
8 . งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไมใข้งบประมาณ
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน - บาท

9. ผลท ี่คาดว ่าจะได ้ร ับ
9.1 ผู้เรียนมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถนิองกันตนเองได้
9.2 มีภาวะผู้นำ สามารถแก้นิญหา คิดรีเริ่ม และสร้างสรรคการนำเสนอผลงานของขมรมด้วยความ 

ภาคภูมิใจ
9.3 ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

10. การต ิดตาม และการประเม ินผล โครงการ

10.1 แบบสอบถาม
10.2 สังเกต

ลงข่ือ
(นางสิรีพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ
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ลงซ่ือ ร - น ^
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันฃัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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51.โครงการ ฟ้องกันและแก้ฟ้ญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตาม/>าระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญ้ตการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาขีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกตใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาขีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.5 ต้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูทีปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3.6 หลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



323

- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาซิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซด0ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม 

หลักของศาสนา
3.9 ยุทธศาลตร้การศีกษาจังหวัดแพร่

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาขีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภาวะวิกฤติหน่ึงท่ีมีผลกระทบท้ังด้านสุขภาพ ทั้งกาย จิตใจ การศึกษาเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ท้ังต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคม สถานการณีท่ีมีผลต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีพบว่ามี 
แนวโน้มสูงข้ึน ท่ีสำคัญคือ วัยรุ่นจำนวนมากขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ 
หรือตนเองเมื่ออยู่กับเพศตรงข้ามรวมท้ังการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
เพ่ิมสูงข้ึน การต้ังครรภ์ของวัยรุ่นนับว่าส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน ทั้งการที่เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ย่ิง 
มารดาอายุน้อยลงก็จะพบการเกิดนี้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์มากขึ้น มีการทำแท้งและความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่ 
ตามมา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพประขากรที่จะเติบโตในอนาคตจำเป็นท่ีทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันเร่งดำเนินการ 
ปองกัน และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนที่ 
เก่ียวข้อง ท้ังจากวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการพัฒนาสังคม ในการร่วมกัน 
ผลักตันการปองกันและแก้ไขสถานการณ์ให้มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน โดยอาศัยการจัดการความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ี 
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและวัยรุ่น โดยระดมทรัพยากรและความร่วมมือต่าง  ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ 
เยาวขน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน เช่น การพัฒนากลุ่มแกนนำเยาวซน 
และเครือข่ายพ่อแม่ รวมทั้งการรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะโดยร่วมมือกับเครือข่ายส่ือ เพ่ือสร้างความเข้าใจของสังคม 
ต่อประเด็นเรื่องเพศ ท้ังน้ีปัญหาเรื่องเพศเป็นปัญหาที่ถูกสะสมจนเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกท้ัง 
ลถานศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสำเร็จทางการศึกษามากกว่าทักษะในการใช้ชีวิตด้านต่าง  ๆ แม้จะมีการสอน 
เพศศึกษาในสถานศึกษา พฤติกรรมด้านการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยก็ถือว่ามีระดับรุนแรงและน่าเป็นห่วง 
เน่ืองจากวัยรุ่นบางส่วนไม่มีความรู้และบางส่วนไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่สามารถนำความรู้ไบใซ้ในสถานการณ์จริงได้
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ไม่รู้วิธีการปฏิเสธเม่ือไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ ‘บาดความรู้ต้านสิทธิในร่างกายของตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังการมีเพศสัมพันธ์ 
ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปิญหาต่าง  ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปิญหาการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ฟ้องกัน โรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ ฟ้ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฟ้ญหาการแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ป็ญหาแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่น ปิญหาเด็กกำพร้า 
เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปีญหาท่ีต้องไต้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากมี 
ผลกระทบต่อวัยรุ่นและครอบครัวโดยตรง ชึ่งค่านิยมของสังคมไทยท่ีเข่ือว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่ดี น่าอับอายไปจนถึง 
เป็นเรื่องอันตราย และเมื่อมีการพลาดพล้ังในประเด็นเรื่องเพศ ท่ีทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไต้อย่าง 
เต็มท่ี งานครูปรึกษาจัดทำโครงการ การฟ้องกันและแก้ปิญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ศึกษาฟ้ญหาที่เกี่ยวข้องกับการ 
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยจากการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ เพื่อหาแนวทางในการฟ้องกันและแก้ไขปีญหาการ 
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตคุประสงค์

5.1 เพ่ือศึกษาปิญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการ 

ต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ
5.3 เพ่ือหาแนวทางในการฟ้องกันและแก้ไขฟ้ญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 จำนวนการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชิวิตในการฟ้องกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการ 
ต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความม่ันใจในตัวเองในการฟ้องกันท้องไม่พร้อม

6.2.2 เยาวชนและขุมขนเกิดความตระหนักในการฟ้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการฟ้องกัน 
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

7. กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,500 บาท ได้แก่
8.1 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 2,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เยาวซนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถฟ้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ 

ก่อนวัยอันควร
9.2 การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น มีจำนวนลดลง
9.3 เยาวซนและขุมซนเกิดความตระหนักในการฟ้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการฟ้องกันการ 

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 รายงาน
10.2 สังเกต

ลงซ่ือ
(นางสิรีพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้เสนอ

(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)
ต0าแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ฟ้ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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52.โครงการ พบกันก่อนสาย

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)

0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กดัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแน่งปิน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.9 ยุทธศาสตร์การศีกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างชีดความสามารถในการแข่งชันชองประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศีกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวศีกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ชองสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นปีจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศเน่ืองจากการศึกษาคือกลไกในการพัฒนากำลังคนให้เปีนคนท่ีมี 
คุณภาพมีประสิทธิภาพในการทำงานหากคนไทยในสังคมได้รับการศึกษาท่ีดีจนสามารถทำงานได้แล้วจะเป็นกำลังชับเคล่ือน 
ประเทศให้ก้าวต่อไปความรู้เทคนิคต่าง  ๆทางวิชาการแต่ละแชนงเป็นเคร่ืองมือของมนุษย์แต่ละคนทีจะใช้ในการทำงานเพ่ือ 
พัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสู้กับนิญหาตามสภาพการณ์ต่างๆชอง 
สังคมได้

การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญชองคุณภาพที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษา ก็คิอ 
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ในระบบของการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่การเริ่มรับผู้เรียนเช้าสู่ระบบ 
การจัดการเรียนการสอนและการสำเร็จการศึกษา ควรให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ แต่ก็มีผู้เรียน'จำนวน 
หน่ึงท่ีไม่สามารถ อยู่ในระบบชองการจัดการเรียนการสอนหรือการออกกลางคัน จึงส่งผลต่อความสูญเปล่าทาง 
การศึกษา และกระทบต่อการผลิตกำลังคนเช้าสู่ตลาดแรงงานอันเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้การออก 
กลางคันชองผู้เรียนจึงเป็นปีญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาชองประเทศ ท่ีต้องดำเนินการแก้ไขปีญหาอย่างจริงจัง

งานครูท่ีปรึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึนเพ่ือต้องการศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขนิญหาด้านการเรียน การเช้า 
ร่วมกิจกรรมชองนักเรียน นักศึกษา เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนการหา 
แนวทางให้ความช่วยเหลือรวมถึงเพ่ือนำข้อมูลไน่โช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



328

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาสาเหตุและหารแนวทางแก้ไขนิญหาด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้หาทางข่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบป็ญหาท่ีจะออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. เนิาหมาย และตัวข้ี-วัดสำเร็จ
6.1 เขิงปริมาณ

6.1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง
6.2.2 มีกระบวนการแก้ปิญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่างเป็นรปธรรม7. ,0. ' '  1ไV I  r  ไ7. กิจกรรมและหรอขนตอนดาเบนการ/ระยะเวลา/สถานท

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,500 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์ 2,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง
9.2 มีกระบวนการแก้นิญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงาน
10.2 สังเกต
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ลงซ่ือ
(นางสิริพร ประจญมาร) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานครูท่ีปริกษา

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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53.โครงการ ตรวจติดตามควบคุมการเข้าหอพัก บ้านเซ่าของนักเรียน นักศึกษา
1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมไข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.4 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ไข้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดิ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สติปีญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และการดำรงตนให้มีความสุขไต้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง  ๆ ข้ึน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ให้นักเรียน นักศึกษาเปีนบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ขุมขนได้ อย่างมี 
ความสุข ขื่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เปีนอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเปีน 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา ซ่ึงจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาและครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวนักเรียน นักศึกษาในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อน และ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเปีนอยู่ ที่แท้จริงของนักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเปีนแนวทางสร้างความ 
ร่วมมีอท่ีดีในการช่วยเหลือ ปีองกัน แถ้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ในความปกครองให้เปีนคนดี มีคุณธรรม 
จรียธรรม และมีความรับผิดขอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ขุมขน และ 
เศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษา เปีนการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับนักเรียน 
และเพ่ือเปีนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป มีความปลอดภัยท้ังด้านสุขภาพ 
สุขอนามัยและสิงแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาพส่ิงแวดล้อมบ้านพักอาศัยของนักเรียนนักศึกษาขอสถาศึกษา
5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่า
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5.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความซ่วยเหลือเร่ืองความปลอดภัยในการเลือกหอพัก บ้านเช่า
5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก มีความปลอดภัย ท้ังด้านสุขภาพ สุขอนามัยและสิงแวดล้อม

6. เป ้าห ม าย และต ัวช ี้ว ัดส ำเร ็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.3 นักเรียน นักศึกษาที่มีป้ญหาด้านต่าง  ๆ ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและ 
เหมาะสมจากลถานศึกษา

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
6.2.2 สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขป้ญหาด้านความปลอดภัยส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน 

นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 สถานศึกษาและงานแนะแนวฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้เพื่อการศึกษาและ

การพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ตามหอพักนักศึกษา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าพาหนะ(ค่าน้ํามัน)
8.2 ค่าวัสดุ

9. ผลท ี่คาดว่าว ่าจะได้ร ับ

9.1 เกิดสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขป้ญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

งบบำรุงการศึกษา
10,000 บาทได้แก่

7.000 บาท
2.000 บาท
1.000 บาท
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9.3 สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและพิจารณาเงินกู้เพื่อการศึกษาไต้อย่าง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 ผลการการออกตรวจหอพักบ้านเซ่า
10.3 แนบสอบถาม

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
\J J -

(ว่าท่ีร้อยตรีฐิติ ทะนันซัย)
ต0าแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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54.โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานป่ระจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใฃ้งบป่ระมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล
สุขภาพของนักเรียน นักศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การท่ีนักเรียน นักศึกษาจะมืสุขภาพท่ีดีได้น้ันต้อง 

มืความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง  ๆ พร้อมท้ังความรู้เกี่ยวกับการใข้ยารักษาโรคและ การออก 
กำลังกายได้ถูกต้อง ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้มืการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ โรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถดูแลตนเองให้มืสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆได้อย่างถูกต้อง

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วย 
ต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถดูแลตนเองให้มืสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเผยแพร่คฺวามรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ
5.2 เพ่ือให้นักเรียน .นักศึกษาได้ดูแลตนเองให้มืสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

6. เป้าหมาย และตัวขี้วัดสำเร็จ*'v
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคน จำนวน 2,000 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วย 
ต่าง ๆ

6.2 เขิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามืความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามืสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 อาหารว่าง

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ

งบบำรุงการศึกษา
2,700 บาท ได้แก่ 

2,400 บาท 
300 บาท

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ มากข้ัน
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
9.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ไปใช้ในการดูแลและป่องกัน 

ตนเองให้ปราศจากโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงาน
10.2 ผลการดำเนินงาน
10.3 แบบสอบถาม

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

แผนปฎิบตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



335

ลงซ่ือ
(ว่าท่ีร้อยตรีฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



336

55.โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

1. ซ่ือบุคคล/หน่วยงาบรับผิดขอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมโซ่งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสดิปัญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.3 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขด0าริฃองพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมคุ้มกันท่ีดิ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน มีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการจัดหาและเลือกท่ีจะ 

รับประทานอาหารจากอดีตท่ีมีการจัดหาวัสดุอาหารมาดำเนินการปรุงการประกอบอาหารเองท่ีบ้านหรือใบ 
ครัวเรือน ในปัจจุบันมีการจัดตั้งร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ไว้บริการอาหารปรุงสำเร็จแก่ประซาขน 
สะดวกต่อการเลือกซ้ือมาเพ่ือการบริโภคท้ังในครัวเรือน หรือการจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่าง  ๆ มากมาย ดังน้ันการ 
ควบคุมดูแลให้การประกอบกิจการการจัดบริการอาหารโดยสถานประกอบการต้านอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสมเน้น 
ความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวช้อง 
ไต้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ็าระวังความปลอดภัยต้านอาหารในสถานประกอบในโรงอาหารวิทยาลัยฯ จึงเป็นเปัาหมายสำคัญ ท่ี 
วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในโรงอาหารให้เช้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ท้ังน้ี 
โดยการตรวจแนะนำสถานประกอบการอย่างสม่ืาเสมอและต่อเมื่อง การพัฒนาดัวผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารท่ี 
เก่ียวช้อง รวมไปถึงการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ความรู้ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากสารปนเปีอนท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5. วัตถุประสงค์
5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดซอบงานด้านอาหารสะอาด รสซาติอร่อย ของโรงอาหารวิทยาลัยฯ ให้ได้ 

มาตรฐานและถูกสุขอนามัยเกิดความปลอดภัย
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกซนในการดำเนินงานอาหารสะอาดรสขาติอร่อย
5.3 นักเรียน นักคีกษา และบุคลากรทางการคีกษาได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เฃิงปริมาณ

6.1.1 ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารวิทยาลัยฯ จำนวน 20 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ห้องโสตทัศนคีกษา วิทยาลัยอาซิวคีกษาแพร่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวคีกบาแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท ได้แก่
8.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ประกอบการร้านค้าได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดขอบงานด้านอาหารสะอาด รสขาติอร่อย ของ 

โรงอาหารวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยเกิดความปลอดภัย
9.2 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกขนในการดำเนินงานอาหาร 

สะอาดรสซาติอร่อย
9.3 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 แบบสอบถาม

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(ว่าทีร้อยตรีฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญ'าพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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56.โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.6 หลักปรัชณาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.3 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมคุ้มกันท่ีดี

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเ1พร่ เป็นต้นน้ําชองแรงงานท่ีจะเช้าสู่ระบบทรัพยากรแรงงานในการผลิตชองประเทศท่ี 

สำคัญท่ีสุด และนับว่ามีบทบาทสำคัญในเชิงกลไกการสร้างงานและการผลิตชองประเทศโดยตรงซ่ืงส่ิงท่ีผลตรงต่อ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองงานและความเจริญก้าวหน้าชองประเทศในทางตรงกันช้ามยังส่งผลโดยตรงกับ 
อัตราและจำนวนการประสบอันตรายของวัยแรงงานท้ังโดยตรงท้ังทางบวกและทางลบตรงความสามารถในการผลิต 
บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีมีความพร้อมท้ังในต้านความสามารถเฉพาะท่ีเหมาะสมใน แต่ละวิชาชีพ มีศักยภาพ 
และความชำนาญพร้อมจิตสำนึกในเร่ืองความปลอดภัยในกระบวนการทำงานประกอบวิชาชีพน้ัน  ๆ แล้วจะนับไต้ว่า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถสร้างมืออาชีพในแต่ละสาชาวิชาชีพไต้อย่างแท้จริงและจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำ 
ต้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในวิชาชีพน้ัน  ๆ ต่อไป

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ใต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้ความสำคัญต้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
และความปลอดภัยชองนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค์

I

5.1 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพ่ือร่วมรณรงค์ในการสร้างเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย สุขอนามัย ส่ิงแวดล้อม 

อันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน ของตนเองและสังคม
5.3 เพ่ือสร้างโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนและประเทศชาติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 2,000 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยากรและแห ล ่งท ี่ม า การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,300 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ 2,300 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีระบบจดการด้านความปลอดภัยและอาซิวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ
9.2 โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์ได้

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงานผล

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงข่ือ
(ว่าท่ีร้อยตรีฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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57.โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาซีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหสื่อมล้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมิส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มืมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล
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3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาซีวสีกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. ม ีสต ิร ู้ต ัว  ร ู้ค ิด  รู้ทำ ร ู้ป ฏ ิบ ัต ิต าม พ ระราข ด ำร ัส ข อ งพ ระบ าท ส ม เด ็จ พ ระเจ ้าอ ย ู่ห ัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน่ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในหลาย 
รูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป๋าหมายที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถ 
แข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถใช้ภาษาสากลใน 
การรับรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 
จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียน การสอน ห้องเรียน (MEP) Mini English Program สาขาวิชาการโรงแรม 
และอาหารและโภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนา 
ทักษะผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีทักษะด้านการส่ือสารในระดับสากล อีกท้ังเป็นการส่งเสริมทักษะการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีเป๋าหมายให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ (Learn to  know) เรียนเพื่อเป็น (Learn to  be) เรียนเพ่ือทำ 
(Learn do) นับ

ในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ จึงกำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5.2 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการ!!กปฏิบัติวิชาชีพ 
ด้านทักษะการฟ้ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเชียน 

6.1ป ้าห มาย ระด ับจ ังหว ัด ระด ับภาค และระด ับ ช าต ิและด ัวช ี้ว ัดความ ส ำเร ็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา 

คุณภาพด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย 
อาชีวศึกษา จำนวน 6 ช่ัวโมง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการ!!กปฏิบัติวิชาชีพด้านทักษะการฟ้ง ทักษะ 

การพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถส่ือสารกับครูผู้สอนชาวต่างชาติได้เปีนอย่างดี

7. ก ิจกรรมและห ร ือข ั้น ตอน ดำเน ิน การ/ระยะเวลา/ส ถาน ท ี่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประสานกับวิทยากรและครู 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษในการ 

เตรียมความพร้อมและ 

จัดเตรียมเอกสารในการอบรม

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 12,400 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ช่ัวโมง X 600 บาท) 3,600 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง (50 คน X 2 ม้ือ X 25 บาท ) 2,500 บาท

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8.3 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 1 ม้ือ X 40 บาท) 2,000 บาท
8.4 ค่าฟ้าย'โครงการ (1 ฟ้าย X 800 บาท) 800 บาท
8.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (50 ซุด X 30 บาท) 1,500 บาท
8.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (50 ซุด X 40 บาท) 2,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร่
9.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในการแกปฏิบัติวิซาชีพ ด้านทักษะการฟ้ง ทักษะการพูด 

ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ได้เ'มีนอย่างดี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบสอบถาม

(นางปารีซาต สุพล)
ตำแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ

ลง,5อ ฟ ้พ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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58.โครงการ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา .
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.6 หลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง □  พอประมาณ 0 มีเหตุผล □  มีภูมคุ้ิมกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมพื่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดิ

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. ค0าบีงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแช่งชันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1 .  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างม ี คุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) มีผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา 
ตามโครงสร้างงานหลักสูตรและการวัดผลและประเมินผล ซึ่งงานทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและขออนุมิต 
การสำเร็จการศึกษาต่อไป

โดยหน้าที่งานทะเบียน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเช้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) จนสำเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะดำเนินการยื่นคำร้อง 
ขอจบการศึกษา งานทะเบียนก็จะจัดทำใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) นักเรียนนักศึกษาจะต้องติดตามขอรับใบ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) ด้วยตนเองที่งานทะเบียน

งานทะเบียนมีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือมอบใบประกาศนิยบัตร แก่นักเรียนนักศึกษาท่ี 
สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก1 ตัวนักเรียนนักศึกษาเอง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้าง 
จิตสำนึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนัก เรียนนักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มอบใบ 
ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและเกิดความรักความผูกพันต่อสถานศึกษา

6. เฟ้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 จำนวน 295 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จำนวน 382 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษานำความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาไป 

ประกอบอาชีพได้
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6.2.2 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และความสามารถเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดัษท่ีสูงขึ้น
6.2.3 นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน

7. ก ิจกรรมและห ร ือข ั้น ตอน ดำเน ิน การ/ระยะเวลา/ส ถาน ท ี่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา(รับฝาก)
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 87,880 บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย 87,880 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
9.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความผูกพันต่อสถานศึกษา

10. การต ิดตาม และการประเม ินผล โครงการ

10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ลงซ่ือ 0 ) ^ — ’ ผู้เสนอ
(นางตลับเพชร ใจเด็จ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
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ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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59.โครงการ คนดีศรีอาซีวะแพร่

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดีจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด'ช่วง1ชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์
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3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ[นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังติต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยไข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไร้ไข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอไข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกัน'ท่ีติ

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. ค0าบีงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ

แผนปฏิบีตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีๆสืกษๅ‘[ห้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาส่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษาในการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ 
สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมเป็นฐาน 
ของกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ มุ่งเน้นให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลงานท่ีบริสุทธ๋ิ ยุติธรรม มีความโปร่งใส และดำเนินชีวิตอยู่ในขุมขน สังคมได้ 
อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นคนดีของขุมซน สังคม และประเทศขาติต่อไป

งานบุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังให้ความสำคัญของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูครู บุคลากรในสถานศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ขึ้งจะเป็นผลดีต่อคุณภาพ 
ของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5.2 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา

6. เป็าหมายและคัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคน 
ดีศรีอาชีวะแพร่

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครูและบุคลาการในสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิในตนเอง มี 

ขวัญและกำลังใจในการมุ่งม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน เพื่อเป็นการรักษาความดีที่ 
ไดทาไว้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ

2. แต ่งต ั๋งคณ ะกรรมการดำเน ิน งาบ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ,ประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 

ผู้ม ีค ุณสมบัติเหมาะสมตาม 

เกณฑ์ “ คนดีศรีอาชีวะ”

3.2. ประกาศผลการคัดเลือกและ 

มอบโล่ และเกียรติบัตร

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญ‘ชา

7.2 ลถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าจัดท0าเกียรติบัตร 15,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

หน้าท่ี ท่ีได้รับผิดซอบ
9.2 คณะครู บุคลากรในสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรักษา 

ความดีท่ี’ได้'ทำ'ไว้
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ

10.1 การรายงาน
10.2 การสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางนงนุซ ไพกุมภัณฑ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธซาติ เกตุหิรัญ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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60.โครงการ ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสถานศึกษา
1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/ เ ข ื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
3 .2 แผนปฏิรูปประเทศ'ต้านการศึกษา

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาซีพครูและอาจารย์
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.6 หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 

บาปตามหลักของศาสนา
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สุขภาพ เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์และเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่อาจหยิบยื่นให้กันได้ 

โดยส่วนใหญ่แล้วสภาวะสุขภาพเป็นผลมาจากพฤติกรรมสุ‘บภาพของบุคคลน้ัน การเกิดโรคและการเจ็บป่วยหลาย 
ขนิดเป็นผลมาจากพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และในทำนองเดียวกันการปัองกันการเป็นโรคหรือป๋องกันการ 
เจ็บป่วยก็สามารถกระทำได้โดยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

งานบุคลากร ได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของบุคลากรในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือ 
เป็นการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคภัย 
ไข้เจ็บต่าง ๆ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
5.2 เพ่ือเป็นสวัสดีการในด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรในสถานศึกษา

6. เป๋าหมายและตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เขิงปริมาณ

6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 61 คน
6.1.2 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 61 มีสุขภาพดี

6.2 เขิงปริมาณ
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
6.2.2 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. สำรวจความต้องการตรวจ 

สุขภาพจากบุคลากร/ประสาน 

หน่วยงานเพื่อนัดหมายการ 

ตรวจสุขภาพ

3.2. ดำเนินการตรวจสุขภาพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ โรงพยาบาลแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไม่ใซ้งบประมาณ

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน - นาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
9.2 คณะครู บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการจากลถานศึกษา

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 การสอบถาม

ลงซ่ือ
(นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ)

ต0าแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



360

61.โครงการ วันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่

1. ชีอบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./ลถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขี่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตรซ์าติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0 วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดี

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนปฎมัติ'ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาฃีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราซประเพณีของไทยมาแต่โบราณมีหลักฐานปรากฏมาต้ังแต่สมัยโบราณซื่งกือเมืน 
ประเพณีอันดีงามมาช้านานและสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การรดน้ําดำหัวซอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็น 
การแสดงความกดัญญกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตและซนบธรรมเนียมอันดีงามซองไทย ชีงถือว่า 
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีสถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลท่ีมืประสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอด 
ความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณีและผู้ค้ําจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว

งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญซองประเพณีดังกล่าว เพ่ือเป็นการปลูกฝืง 
ค่านิยมอันดีงามแก่บุคลากรทางการศึกษาและเยาวซนไทย รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามซองไทยให้คงอยู่ 
สืบไปและให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้ลูกหลานได้แสดงความกดัญณูกตเวทีต่อผู้มืพระคุณจึงได้จัดทำ 
โครงการจัดงานมุทิตาจิตและวันผู้สูงอายุขึ้น
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเยาวซนไทยได้ตระหนัก เห็นความสำคัญอันเป็นการ 
แสดงความกดัญญกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

5.2 เพ่ือส่งเสริม พ่ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
5.3 เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา

6. เปัาหมายและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 126 คน เช้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาและเยาวซนไทยได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ 
อันเป็นการแสดงความกดัญญกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

6.2.2 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝืงให้มืความรัก ความสามัคคีและ 
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก,พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564

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

3.1. จัดทำบัตรเชีญครูและบุคลากรที่ 

เกษียณอายุราขการแล้ว 

ร่วมงานมุทิตาจิต

3.2. ดำเนินกจกรรมรดนํ้าดำหัว 

ผู้สูงอายุ และพิธีม ุท ิตาจิต 

ประจำปี 2564

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานที่ดำเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหาร 5,000 บาท
8.2 ค่าของท่ีระลัก 5,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ของซาวไทย
9.2 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาส่งเสริม ฟินฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวัน 

ผู้สูงอายุไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
9.3 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคีและความเนินอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ภายในสถานศึกษา
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ

10.1 การรายงาน
10.2 การสอบถาม

ลงชีอ ผู้เสนอ
(นางนงนุข ไพกุมภัณฑ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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62.โครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ
3.3 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มิมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.5 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มิเหตุผล 0  มิภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มิอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพของภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำเปีนจะต้องมิการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ 

ตลอดเวลา เพื่อให้วิทยาลัยๆ มิสภาพและบรรยากาศที่น่าอยู่ มิความร่มร่ืน และมิความเปีนระเบียบเรียบร้อย เปีนท่ี 
ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประขาขนท่ัวไปและสถานศึกษาต่างๆ ที่เช้ามาศึกษาดูงาน 
ภายในวิทยาลัยๆ ดังน้ันจึงจำเปีนจะต้องปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด มิความร่ม 
รื่นสวยงามอยู่ตลอดเวลา

งานพัลคุและงานอาคารสถานที่ ได้เห็นถึงความสำคัญของสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา จึงได้จัดทำ 
โครงการน้ีข้ึน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มิความร่มร่ืน น่าอยู่ และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของสังคมและขุมซนต่อไปและทางงานอาคารสถานที ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ 
บีญหาการทิ้งขยะไม่ถูกท่ีและท้ิงไม่แยกประเภทขยะ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือรณรงค์การท้ิงขยะ ลงถังขยะและ
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แยกประเภทขยะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปิญหาขยะ ผลกระทบของการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 
และทิ้งไม่แยกประเภทขยะ แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาและความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา
5.2 เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราขทานงาน สมค.
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ
5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการท้ิงขยะลงถัง 

ขยะ และแยกประเภทของขยะ
5.5 เพื่อเป็นการลดปริมาณการทิ้งขยะภายในวิทยาลัยลัย

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ร้อยละ 95 มีความร่มร่ืน น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย เป็นท่ี 
ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประขาขนท่ัวไปและสถานศึกษาต่างๆ ท่ีเข้า 
มาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยๆ

6.1.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท้ิงขยะให้ถูกท่ี และทิ้งแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากขึ้น
6.1.3 มีจุดทิ้งขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ทั่ววิทยาลัย

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีสภาพถูมิทัศน์ท่ีร่มร่ืน น่าอยู่ สะอาด และเรียบร้อย
6.2.2 วิทยาลัยฯ เป็นท่ียอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประขาขนท่ัวไปและ 

สถานศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัย
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือร่วมรณรงค์ท้ิงขยะลงถังขยะ และทิ้งแยกประเภทของขยะ
6.2.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงถังขยะ และท้ิงแยกประเภท 

ขยะ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดูแลรักษาสวนหย่อม 
ด้านหน้าอาคาร 1, 2, 6 
และ 7
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2. จัดซ้ือปรับปรุงและดูแล 
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ 
ภายในวิทยาลัย

3.3. จัดทำพ้ืนท่ีปลูกผักสวนครัว
3.4. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

พื้นที่ภูมิทัศน์ภายใบวิทยาลัย 
ให้น่าอยู่

3.5. จัดกิจกรรมรณรงค์ท้ิงขยะลงถัง 
ขยะ แบบแยกประเภทขยะ

3.6. ปรับปรุงอาหารเรียบ อาหาร 
ปฏิบัติการ สถานที่ต่างๆภายใบ 
สถานศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าใซ้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ 50,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีสภาพท่ีร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด และเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ‘บองลังคมและ ‘ชุมซน
9.2 วิทยาลัยๆ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประซาซนท่ัวไปและสถานศึกษาต่างๆ 

ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ร้อยละ 95 มีความร่มร่ืน น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย เป็นท่ียอมรับ 
ของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประชาซนทัวไปท่ีเข้ามาในวิทยาลัยฯ

10.2 วิทยาลัยฯ เป็นท่ียอมรับซองนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังประซาซนท่ัวไปและสถานศึกษา 
ต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัย
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(นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธซาติ เกตุหิรัญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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63.โครงการ ห้องน้ํา ห้องส้วม สะอาดน่าใช้

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจ0า 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงสีกษาริการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.3 ยุทธศาสตร์ส0าน้กงานคณะกรรมการการอาชีวสีกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร ่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.5 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0 คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดส้อม/วัฒนธรรม

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ช่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดงีามเพื่อส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยขน่ฃองส่วนรวม และของฃาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายพัฒนาส้วมในสถานศึกษาให้ 

สะอาด ปลอดภัย และมีจำนวนเพียงพอ ฝ่ใช้มีพฤติกรรมใช้ส้วมท่ีถูกต้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาเห็นว่าสุขอนามัยของนักเรียน นักศึกษา เปีนเร่ืองท่ีสำคัญและถึอเปีนนโยบายท่ีให้สถานศึกษาในสังกัด 
ทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

1) พัฒนาปรับปรุงส้วมให้สะอาดและมีจำนวนเพียงพอไต้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
2) กำหนดมาตรการให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสะอาดน่าใช้อย่างสม่ําเสมอ
3) สร้างจิตสำนึกในการใช้ส้วมอย่างถูกสุขอนามัยแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
งานอาคารสถานท่ี จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องน้ํา ห้องส้วมให้สะอาด น่าใช้ มีจำนวน 

เพียงพอและไต้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และสร้างจิตสำนึกใบการใช้ห้องส้วมอย่างถูกสุขอนามัยอย่างเป็น 
รูปธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือให้ห้องน้ํา ห้องส้วม‘ของวิทยาลัยๆ สะอาด น่าใซ้
5.2 เพ่ือให้ห้องน้ํา ห้องส้วม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน นักศึกบา ครู เจ้าหน้าท่ี 

ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการใข้ห้องน้ํา ห้องส้วม อย่างถูกสุขอนามัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน 

สถานศึกษา
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ห้องน้ํา ห้องส้วมในสถานศึกษา ร้อยละ 90 ไต้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใข้ 

การไต้
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีจิตสำนึกท่ีดีในการใข้ 

ห้องน้ํา ห้องส้วมอย่างถูกสุขอนามัย
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ห้องน้ํา ห้องส้วมในสถานศึกษาสะอาด น่าใช้ และมีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา

6.2.2 ห้องน้ํา ห้องส้วมในสถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกใน 
การใข้ห้องนํ้าห้องส้วมให้กับ 
นักเรียน นักศึกษา

3.2. จัดประกวด ห้องนํ้า ห้องส้วม 
สะอาด น่าใช้ให้นักการภารโรง 
ผู้รับผิดชอบประจำอาคาร

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องนํ้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เนินเงินงบประมาณท้ังสิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าไซ้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ 20,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 ห้องน้ํา ห้องส้วม สะอาดน่าไซ้และได้มาตรฐาน
9.2 มีห้องน้ํา ห้องส้วมเพียงพอกับจำนวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษา
9.3 นักศึกษามีจิตสำนิกท่ีดีในการไซ้ห้องส้วมอย่างถูกสุขอนามัย

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การติดตามด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ

ลงขือ Y  ผู้เสนอ
(นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ลงข่ือ
(นางสาวพุทธขาติ เกตุหิรัญ) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกดำได้ รักษาการใบตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาขีวศึกษาแพร่

แผนปฏิมัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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64.โครงการ อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และนํ้าประปา ภายในวิทยาลัย
1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษ'าธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.3 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสตินึญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปีจจุบันประเทศไทยกำลังประสบนึญหาปริมาณพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะเกิดจากการที่มี 

ประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีเทคโนโลยีมากข้ึนทำให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงาบมีมากข้ึน ส่งผลให้เกิด 
ปิญหาการขาดแคลนพลังงาน แสะการทำลายทรัพยากรก็มีเพิ่มมากขึ้น เพราะพลังงานต่างๆ ท่ีใช้กันอยู่ต้องนำ 
ทรัพยากรต่างๆ มาผสิต จีงเปีนเหตุให้ทรัพยากรเหล่าน้ีลงน้อยลง เพราะในการผลิตพลังงานแต่ละคร้ัง ทรัพยากรท่ีใช้ 
ผลิตเม่ือใช้ผลิตแล้วจะหมดไป บางตัวก็สามารถสร้างข้ึนมากทดแทนได้แต่ก็มีส่วนน้อย ท่ีสามารถสร้างข้ึนมาทดแทน 
ได้ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าและพลังงานอ่ืนๆสูงข้ึน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากขึ้น

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสมื่าเสมอ ก็เปีนวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิธิหน่ึงช่วยให้การ 
ถ่ายเทความร้อนของระบบทำความเย็นทั้งส่วนคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนดีขึ้น จึงช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
และเป็นการยืดอายุการใช้งาน ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและทำความเย็นได้เต็มสมรรถนะและประสิทธิภาพของ 
เครืองปรับอากาศดีข้ึน

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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งานอาคารสทานท่ี ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของป็ญหาการไข้ไฟฟ้าและค่าไข้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ 
ของวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไข้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ ของ 
วิทยาลัยฯ ลง
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
5.2 เพื่อเป็นลดค่าไข้จ่ายและลดปริมาณการไข้พลังงานภายในวิทยาลัยลง
5.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 จำนวนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
6.1.2 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120 เคร่ือง ได้รับการบำรุงรักษาทุกเดือน
6.1.3 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและค่าไข้จ่ายด้านพลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความตระหนัก เห็น

ความสำคัญและให้ความร่วมมือร่วมรณรงค์การอนุรักษไฟฟ้าและพลังงานภายในวิทยาลัย

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ใช้ลมเป่า ทำความสะอาด 
คอยล์เย็น คอยล์ร้อน 
รวมท้ัง Filter ต่างๆ

3.2. ตรวจสอบวงจรการควบคุม 
ต่างๆ ว่าทำงานถูกต้อง

3.3. ตรวจวัดและบันทึกค่า 
พลังงานไฟฟ้า

3.4. จัดกิจกรรมอบรมการ 
ประหยัดพลังงาน “การใช ้
ไฟฟ้าและนํ้าประปาอย่าง 
ประหยัดและร้คุณค่า”

นผบปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.5. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
ในการแก้ไขปีญหาเกี่ยวกับ 
การใช้ไฟฟ้าเบ้ืองต้น

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งบค่าจัดการเรียนการสอน
30,000 บาท ได้แก่ 

30,000 บาท

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าใข้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 ค่าไฟฟ้าของวิทยาลัยลดลง
9.2 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของวิทยาลัยฯลดลง
9.3 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของวิทยาลัยลดลง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การติดตามด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ

ลงซ่ือ
(นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ)

ต0าแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงขอ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ต๊ราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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65.โครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี ( รส. )

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดซอบ งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่ยมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.3 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปีจจุนัน/หลักการและเหตุผล
ปีจจุบันห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามอาคารต่างๆ ภายในสถานศึกษา บางห้องมีสภาพเก่าและบางห้องมี 

สภาพชำรุดทรุมโทรม โดยเฉพาะอาคาร 1,3,4,6 มีร่ัวชังบนฝ็าเพดานของด่านฟ้า จึงทำให้ฝัาเพดานผุพัง ชำรุด 
เสียหายหลายจุด เน่ืองจากขาดการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมให้น่าอยู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการประจำทุกสาขาวิชา เพ่ือใช้เปีนสถานท่ีสนับสนุนใน 
ต้านการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลให้เอ้ือประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อ การนำเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยมาใช้ประกอบในกิจกรรมต้านจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
จำเปีนต้องมีความพร้อมในการใช้งานและเพ่ือให้เกิดความอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

งานอาคารสถานท่ี จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ 
และมีความพร้อมมากย่ิงขึ้นสำหรับการให้บริการทางต้านการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดต้านการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน
5.2 เพ่ือควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้องให้มีสภาพสมบูรณ์รองรับการน0าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 

ประกอบในกิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน
5.3 เพ่ือปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้บริการทางด้านการเรียนร้ที่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝีาเพดานอาคารให้สามารถอยู่ในสภาพท่ีดี คงทน แข็งแรงและได้มาตรฐาน

6. เปาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนคร้ังในการซ่อมแซมในการซ่อมแซมลดลงเน่ืองจากมี 
การควบคุมดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาต่าง  ๆ ได้รับการดูแลและปรังปรุง มีความพร้อม 

ในการใช้งาน เพื่อให้บริการทางด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการทางด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย
6.2.3 การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิขามีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ มาตรฐาน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. นักเรียน นักศึกษา ทำความ 
สะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารสถานที่ หลังเลิกเรียบ

3.2. นักการ ประจำอาคารดูแลการ 
ใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ภายใบอาคารต่างๆ

3.3. ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้พร้อมและใช้งานได้

3.4. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
6 และอาคาร 2,3

3.5. จัดกิจกรรม Big cleaning day
3.6. ติดต้ังผ้าม่านใบห้องเรียนอาคาร 5
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ 30,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนครั้งในการซ่อมแซมลดลงเน่ืองจากมีการควบคุมดูแลอย่าง 

สม่ืาเสมอ
9.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาต่าง  ๆ ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ได้รับการดูแลและปรับปรุง 

มิความพร้อมในการใช้งาน เพื่อให้บริการทางด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การติดตามด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงกา

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธขาติ เกตุหิรัญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
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ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาซีวศึกษาแพร่
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66.โครงการ เวทีแสดงความสามารถ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ .........................................  ฝ่าย......................
2. ลักษณะโครงการ Q y  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 .  ยกระดับคุณภาพผ ู ้เรียน

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปิญญา)
-สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาซิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มิความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กดัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
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4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสซอง พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักชองศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.7 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวศีกษาแพร่

1. ผลืตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการชอง 
สถานประกอบการ

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปีจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและ 

วัฒนธรรมของประเทศไทย ทำให้สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตชองเด็กและเยาวชนของไทยเปลี่ยนไป ยึดติดกับ 
กระแสวัตถุนิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเลือนหายไป เพราะนักเรียน นักศึกษายุคใหม่ไม่ 
ค่อยให้ความสำคัญกับความเป็นชาติไทย เกิดความสับสน ชาดจิตสำนึกท่ีดี ไม่มีเปีาหมายในการใช้ชีวิตและขาดการ 
ควบคุมตนเองและมักแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พีงประสงค์อันส่งผลให้เกิดวิกฤตทางจริยธรรมและศีลธรรมตลอดท้ังค่านิยม 
ท่ีไม่สร้างสรรค์ ซ่ึงนับวันย่ิงทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มท่ีทำให้สังคมเส่ือมลง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประเทศชาติ

กระแสโลกาภิวัตน์ จิงนับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงท่ีสำคัญท่ีทำลายกำแพงวัฒนธรรมท่ีช่วยล้อมรอบ 
เอกลักษณ์ชองชาติไต้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปกปีอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาให้เด็กและเยาวชน สามารถปรับตัวและ 
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัยและมีความสุข

การร้องเพลง การเล่นดนตรี และกิจกรรม เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความเช่ือม่ันใน 
ตนเองให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการ,ฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้อง 
เพลงและเล่นดนตรีมากข้ึน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เล็งเห็นประโยชน์จากการเล่นดนตรีและ 
ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างจึงไต้จัดเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในต้านต่างๆ ภายใต้[ครงการ 
เวทีแสดงความสามารถในวิทยาลัยๆ ข้ึงไต้รับความสนใจจากครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน นักเรียนจาก 
สถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป ซ่ึงมีผู้สนใจเพ่ิมข้ึนทุกปีโดยมีจุดประสงค์สำคัญเพ่ือเปีดโอกาส
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นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี การร้องเพลง และความสามารถด้านอื่นๆ ได้มีเวทีการแสดงคาวามสามารถ 
ศักยภาพ เปีนการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการให้มาข้ึน อีกท่ังยังเปีนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษารู้จักใซ้เวลาว่างให้เกิดประโยซน่
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีการแสดงออกด้านนันทนาการ
5.2 เพ่ือส่งเสรีมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยซน์ ห่างไกลยาเสพติด
5.3 เพ่ือด้นหาและคัดสรรนักเรียน นักศึกษาในการทำกิจกรรมในด้านต่าง  ๆ ของวิทยาลัย

6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ จำนวน 1,000 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเช้าร่วมกิจกรรม มีสุฃภาวะทางจิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6.2.2 สถานศึกษาสามารถคัดสรรนักเรียน นักศึกษาท่ีเช้าแข่งขันทักษะวิซาพ้ืนฐานและวิซาซีพได้
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าแสดงออก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิบงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. การเล่นดนตรีโฟลค์ซอง

3.2. การเล่นดนตรีสากล

3.3. การร้องเพลงไทยสากล,สากล , 

ลูกทุ่ง

3.4. การแสดงความสามารอื่น ๆ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ หอประขุมวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาวะทางจิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเลพติด
9.2 สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวิซาพ้ืนฐานและวิซาฃีพในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ซาติได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.lTายงานผลการดำเนินงานตาม'โครงการ
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ลงซ่ือ

ตำแหน่ง

ผู้เสนอ
)

ลงซ่ือ

ตำแหน่ง
(. )

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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67.โครงการ การอบรมเซิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
n  โครงการพีเศษ (ไม่ใขังบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อลื่งแวดล้อม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโนศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดซ่วงชีวิต
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มืคุณลักษณะที่พีงประสงค์
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3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มืเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน 
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการถมันส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิษัติตามพระราขด0ารัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขึวศีกษาแพร่

1. ผลืตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศีกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา
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4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาส่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความ 
ตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประซาธิปไตย พัฒนาคนโดยใฃ้ 
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเซ่ือมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ขุมขน สถาบัน ศาสนา 
และสถาบันการศึกษา โดยมืจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวขนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมืสุข
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัซญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราข มิพระราขดำรัส 
ขี้แนะแนวทางการดำเนินขีวิต แก่พสกนิกรขาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังได้ทรงยํ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เน่ืองจากสถานการณ์ในป็จจุบันประเทศไทยประสบกับปีญหาทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประขาขน 
ปีดเคืองมิภาวะหน้ีสินลันพันตัว ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุมเพีอย มัวเมาในอบายมุข ขาดคุณธรรมประจำใจ ทุจริต 
คอรัปช่ัน เอารัดเอาเปรียบไม่มิความเอื้ออาทร แตกแยกความสามัคคี ไม่มิความสมานฉันท์ จนทำให้สังคมเส่ือม 
ทรามลงอย่างเห็นได้ขัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะทุกคนไม่ดำรงตนให้อยู่แบบพอเพียง ตามแนวพระราขดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช จึงเป็นท่ีมาของการล่มสลายทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 
และมิความต้องการให้สถานศึกษาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งสามารถจัด 
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างมิคุณภาพด้วยความ 
ย่ังยืน จึงต้องมิการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน 
การศึกษา โดยมิกลไกทางวิชาการรักษามาตรฐานของสถานศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มิความพร้อมประเมิน 
ตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงมุ่งมั่นในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ขนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไปปฏิบัติและร่วมข ับ เคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติจริง 
ล่งเสริมสนับสนุนให้มิการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียน นักศึกษามิล่วนร่วมเรียนรู้และพัฒนาโดยการรู้จักคิด วิเคราะห์อย่างเป็น 
ระบบและได้มิการเรียนรู้ท้ังในระดับตนเอง กลุ่ม และขุมชน มุ่งให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม 
ที่สามารถดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง และต้องการเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ซึ่งต้องมิผู้เชี่ยวซาญด้านการประเมินและอบรมมาให้ความรู้ในเร่ืองของศูนย์การ 
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างมิ 
คุณภาพ ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จึงขอดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา
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5. วัตลุประสงค์
5.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ'า มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
5.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฎํบ้ตตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

ใต้อย่างถูกต้อง
5.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพีงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชุมชน
6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาชอง 

เศรษฐกิจพอเพียงไต้อย่างถูกต้อง ไม่นัอยกว่า ร้อยละ 80
6.1.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฎินัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไต้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาชอง 
เศรษฐกิจพอเพียงไต้อย่างถูกต้อง

6.2.2 มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชุมชน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

แผนปฎินัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เปีนเงินงบประมาณท้ังสิน
8.1 ค่าวิทยากร (3คน*1,200บาท*16ชั่วโมง)
8.2 ค่าอาหารกลางวันรวมนํ้า ครูและบุคลากร 

(120คน*60บาท*2วัน)
ค่าอาหารวิทยากร (รคน*!20บาท*2วัน)

8.3 ค่าอาหารว่าง (123คน*35บาท*4มื้อ)
8.4 ค่าท่ีพัก (800บาท*3คน*2คืน)
8.5 ค่าวัสดุสำนักงาน
8.6 ค่าไวนิล (2เมตร*3เมตร)

งบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
115,640 บาท ได้แก่ 

57,600 บาท

15,120 บาท 
17,220 บาท 

4,800 บาท 
20,000 บาท 

900 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและการเตรียมการรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

9.2 ครู ร้อยละ 80 สามารถบูรณาการหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงไปใข้เปีนเทคนิคการสอน 
ในรายวิชา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหาร
10.2 แบบประเมินผล

ลงซ่ือ เ ^ '  ’ ผู้เสนอ
(นางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ลงซอ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฎํงตราชการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่
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68.โครงการ อบรมเซิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2570

1. ขือบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ [แ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแซ่งซัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลือมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิบ้ต
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งบีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัส‘บอง พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะ‘บยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลัก‘ของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขนึของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน่ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึก1ษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ ลังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสถานศึกษา โดยเน้น 

กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีสถานศึกษามุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคต แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมีอท่ีจะ 
ข่วยให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางและทิศทางที่ 
ขัดเจน สามารถตรวจสอบผลลัมฤทธ๋ิฃองงานได้ และสามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจังหวัด

ด้งน้ัน งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือให้การ 
บริหารงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการบริหารและการจัดการ 
ตลอดจนการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานงบประมาณ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570
5.2 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา
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ประจำปีงบประมาณ 2565-2570
5.3 เพ่ือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 .  เป ้า ห ม า ย  ร ะ ด ับ จ ัง ห ว ัด  ร ะ ด ับ ภ า ค  แ ล ะ ร ะ ด ับ ซ า ต ิแ ล ะ ด ัว ข ี้ว ัด ค ว า ม ส ำ เ ร ็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 125 คน เข้าร่วมประขุมเซิงปฏิบัติการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565-2570
6.1.2 งานแผนงบประมาณๆ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565-2570 เพ่ือมอบ 

ใหก้ ับ ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยอาซิวคึกษาแพร่ มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565-2570 เพ่ือเป็น 
ทิศทางและแนวทาง ในการบริหารและการจัดการภายในสถานคึกษา

7 . ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ห ร ือ ข ั้น ต อ น ด ำ เ น ิน ก า ร / ร ะ ย ะ เ ว ล า /ส ถ า น ท ี่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาซิวคึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวคึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประขุมเซิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565-2570
9.2 ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565-2570 เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการบริหารและ 

การจัดการภายในสถานคึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหาร
10.2 แบบประเมินผล
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(นางลัดดาวัลย์ ไขยะรินทร์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างงานวางแผนและงบประมาณ

ลงซ่ือ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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69.โครงการ จัดท0าผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเคษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 
ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
ประเทศ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืฎมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0 วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส‘บอง พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้'พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

การจัดการเรียนการสอนต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 24 (5) และมาตรา 30 ที่ให้ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากน้ีครูผู้สอน 
ยังสามารถนำผลงานวิจัย ไปสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้อีกด้วย ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึง คือ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ จะเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีหน่ึงชอง 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ คือ ล่งเสรีม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาและ,บุคลากรในสถานศึกษา 
เก่ียวกับการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ล่งเสรีมการจัดทำนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง  ๆ เพ่ือประโยชน์ในการ 
จัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมชองสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน พร้อมท้ังรวบรวมและ 
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และผลงานชอง 
สถานศึกษาออกสู่สาธารณะชน

เน่ืองจากปัจจุบันครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดทำประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา มีจำนวนน้อยประกอบกับแนวทางการการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและ 
ผู้สำเร็จการศึกษา 1.4 ผลงานชองผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และด้านท่ี 2 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ได้เห็นความสำคัญและสนับสบุน 
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดำเนินการจัดทำ ประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน 
สร้างสรรค์ โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และบทบาทหน้าที่ชองครูและนักเรียน นักศึกษา นอกจากน้ัน 
ยังได้ล่งเสริมให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนางานในหน้าท่ี 
หรือเล่ือนวิทยฐานะ รวมท้ังได้สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติและ 
นานาชาติและสามารถนำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ ไปพัฒนางานในสถานศึกษา 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกได้
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5. วัตถประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

ท0างานผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ 
สามารถจัดทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้

5.2 เพ่ือประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา โดยซ่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การส่งเข้าประกวด การจัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
กระบวนการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ สามารถจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ ได้อย่างถูกด้อง คิดเปีนร้อยละ 100

6.1.2 มีการประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ของครู 
และนักเรียนนักศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดทำผลงานวิจัย 

นวัตกรรม งาบสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ
6.2.2 ผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่ 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับขาติและนานาชาติ
7. กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7 .1  ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ห ร ือ ช ั้น ต อ น ด ำ เน ิน ก า ร /ร ะ ย ะ เว ล า

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. การประกวด เผยแพร,
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ฯ

3.2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
นักเรียบนักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานๆ

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอา'ชีวศึกใ!ทแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน
เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 29,500 บาท ได้แก่

การอบรมวิจัยฯ
8.1 ค่าวิทยากร (1คนX600บาทX6?lวโมง) 3,600 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง (8 0 ^ X 3 5 u าทX2Uอ) 5,600 บาท
8.3 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,000 บาท
8.4 ค่าไวนิล (2เมตรX3เมตร) 900 บาท

เผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
8.5 ค่าอาหารว่าง (50fiUX35mvi) ครั้งที่1 1,750 บาท
8.6 ค่าอาหารว่าง ( 5 0 ^ X 3 5 ^ ท) คร้ังท่ี2 1,750 บาท
8.7 ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท
8.8 ค่าไวนิล (2เมตรX3เมตร) 900 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย
9.2 สถานศึกษามีงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบ 

การเผยแพร่ที่หลากหลาย สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 ติดตาม และการประเมินผล

ลงซ่ือ นพา* ว?(นายทวิ ไพคุมภัณฑ์)
ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
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ลงซ่ือ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญ'าพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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70.โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานศนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ทนการศึกษา

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา

3. ส่งเสริมการมืส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวศึกษา
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาธิปไตย)

□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
D  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยซน์ซองส่วนรวม และซองซาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4. สภาพปีจจุนัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและจำเป็น ต่อการดำเนินชีวิตซองมนุษย์มากข้ึน 

เข่น การติดต่อส่ือสาร การใข้ชีวิตประจำวัน และการทำงานในสาขาอาชีพต่าง  ๆ ซ่ืงในปัจจุบันหน่วยงาน องค์กรได้ 
นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใข้ เพื่อให้การทำงานและการติดต่อส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็ว สถานศึกษาและ 
องค์กรด้านการศึกษาก็ได้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาใข้ในการบริหารจัดการเข่นกัน สนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงใซ้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็ดกว้างสามารถศึกษา ค้นคว้า และให้บริการวิซาการ วิซาซีพแก่ขุมขนและท้องถ่ินได้ ระบบ 
สารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงต้อง มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย มีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ขอรับบริการ

จากการให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ ท่ีให้บริการแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จนถึงป็จจุบันพบว่าอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของระบบผ่านการใข้งาน 
มาเป็นระยะเวลานานทำให้ขำรุดและขาดประสิทธิภาพ รวมถึงจำนวนของคอมพิวเตอร์ที่เซ่ึอมต่อระบบเครือข่าย 
ในวิทยาลัย ได้แก่ งานสำนักงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราพิก ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
และห้องอินเตอร์เน็ตมีจำนวนเพ่ิมข้ึน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ีครอบคลุมและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนา และซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ

5.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ
5.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใข้งานระบบสารสนเทศ
5.5 เพ่ือพัฒนาระบบศูนย์กำลังคนอาขีวศึกษาของสถานศึกษา
5.6 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 จุด/สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใข้งานได้ ร้อยละ 100
6.1.2 พื้นที่การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีวิทยาลัยๆ
6.1.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใบการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ระบบ
6.1.4 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใข้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80
6.1.5 ระบบศูนย์กำลังคนอาซิวศึกษา จำนวน 1 ระบบ
6.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง

6.2 เซ ิงค ุณภาพ

6.2.1 ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้รับการซ่อมบำรุง และพัฒนา
6.2.2 ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการครู บุคลากร และ 

นักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.2.4 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบสารลนเทศ
6.2.5 พัฒนาระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6.2.6 มีครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม .ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เลนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด เสื่อมภาพ

3.2. ดำเนินการจัดหาวัสดุติดตั้ง 

ทดแทนและดำเนินการใช้งาน

3.3. ระบบเทคโนโลยีสารสบเทศ 

รองรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส

3.4. จัดนิกอบรมพัฒนาบุคลากรใน 

สถานศึกษา

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 200,000 บาท
หมายเหตุ รายการค่าใช้จ่ายจะประมาณการตามผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3.1. การสำรวจ ตรวจสอบ 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีซำรุด เส่ือมภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปีจจุบัน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ระบบสารลนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใด้รับการซ่อมบำรุง และพัฒนา
9.2 ระบบลารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตลามารถให้บริการครู บุคลากร และนักเรียน 

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



9.4 บุคลากรในสถานศึกษามืความรู้ด้านการใข้งานระบบสารสนเทศ
9.5 พัฒนาระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินผลความพึงพอใจการใข้งานเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ลงข่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.เรวัธ จิตจง) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้เสนอ

ลง ร่อ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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71.โครงการ ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราซทาน ปีการศึกษา 2563

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มืมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์
1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการน่านโยบายสู่การปฏินัติ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มืคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มืภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

แผนปฏิบตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงปีน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียน 
จำนวนมากซ่ึงมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมท้ังมีโรงเรียน ซ่ึงจัดการศึกษาดี 
จนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเปีนส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทาน 
รางวัล " ทั้งน้ีได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการต้ังแต่ปี 2506 จนถึงปีจจุบัน นับเ'ปีนเวลา 57 ปี 
รางวัลพระราชทาน เปีนรางวัลท่ีมีเกียรติยศสูงสุดเปีนสิริมงคลแก่สถานศึกษา การดำเนินงานต้องกระทำด้วยความ 
รอบคอบทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และ 
คณะกรรมการประเมิน จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ด้วยความรอบคอบ บริสุทธ้ี 
ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจ 
เป็นกลาง ไมโน้มเอียงเช้าช้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพ่ือให้ได้สถานศึกษาท่ีสมควรได้รับเกียรติอันสูงสุด คือการได้เช้าเฝ็า 
ใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท เพื่อรับพระราชทาบรางวัล
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ดำเนินการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราซทาน ปีการศึกษา 2563
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราฃทาน ปีการศึกษา 2563
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เ?เนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. รับการประเมินสถานศึกษา 

รางวัลพระราซทานระดับ 

อาซิวศึกษาจังหวัดแพร่

3.2. รับการประเมินสถานศึกษา 

รางวัลพระราซทานระดับ 

ภาคเหนิอ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญ•ชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ 

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุสำนักงาน

ระดับ อศจ.

งบบำรุงการศึกษา
50,000 บาทได้แก่ 

32,000 บาท

8.2 ค่าอาหารกลางวัน (20คนX120VาทX2Uอ)
8.3 ค่าอาหารว่าง (30คน/35บาท\4มื้อ)

ระดับ ภาคเหนือ
8.4 ค่าอาหารกลางวัน (20คนX120บาทX2ilอ)
8.5 ค่าอาหารว่าง (30fmX35VาทX4Uอ)

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

4.800 บาท
4.200 บาท

4.800 บาท
4.200 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ดำเนินการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราซทาน ปีการศึกษา 2563

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 หัวหน้างาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
10.2 จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราซทาน ปีการศึกษา 2563

ลงข่ือ ฟ . * * Air* ผู้เสนอ
(นางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ลงข่ือ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกตำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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72.โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยการบูรพาการเทคโนโลยีเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิฃาซีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอบ
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4. เพื่มประสิทธิภาพบ^หารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มเีหตุผล 0 มีภมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประฃาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อลร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

4. สภาพนิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับท่ี 10 ได้กำหนดเนิาหมายพัฒนาคุณภาพคนโดยให้คน 

ไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามรถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงใน 
การดำเนินชีวิตและพระราซบัญญ้ตการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ทั้งน้ีในโลกยุคนิจจุบัน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีซ่ึงนิจจุบันมีความจำเนินอย่างยิ่งกับการศึกษา ใน 
ขณะเดียวกันผู้เรียนจำเนินต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันครูผู้สอนต้องมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย 
จำเนินต้องมีลี่อการเรียนการสอนที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกตใชีในกิจกรรมการเรียนการสอน

ฝ่ายวิซาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนพัฒนา 
ครูผู้สอน ให้มีความรู้ในการบูรณาการใข้ส่ือการเรียนการสอนรูปแบบไอชีที ท่ีทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
บุคลิกภาพและเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต่ใซ้ในการดำเนินชีวิตจริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความ 
ต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระได้ จึงเห็นสมควรกำหนดโครงการ การจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
โดยการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใข้ล่ีอการเรียนรู้ท่ี บูรณาการไอซีที 
เข้าไปไร้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอนแบบสมรรถนะ
5. วัตถุประสงค

5.1 เพ่ือบูรณาการให้ครูผู้สอนได้มีการจัดทำส่ือการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยี
5.2 เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี ในการสอนและสนองต่อ 

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21
6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีล่ีอการสอนบูรณาการเทคโนโลยีได้อย่างมี 

คุณภาพ จำนวน 80 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 คร ูผ ู้สอนม ีความร ู้ความ เข ้า 'ใจ 'ในการบ ูรณ าการส ื่อการเร ียนการสอน แ,บบไอซีท ี

6.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดทำส่ือการเรียนการสอนแบบบูรณาการไอชีที
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและ'หรือ1ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1.บุคลากรวิทยาลัยนำเสนอผลงาน

3.2. ประกวดผลงานนำเสนอ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องประขุมอาคารวิทยบริการ ข้ัน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าอาหารว่าง ขุดละ 35 บาท 2 ม้ือ จำนวน 80 คน
8.2 กระดาษทำเกียรติบัตร รีมละ 150 บาท จำนวน 2 รีม
8.3 ของที่ระลึกกรรมการและทีมงาน คนละ 500 บาท 10 คน
8.4 สนับสนุนเงินรางวัลผู้ร่วมนำเสนองาน คนละ 1,000 บาท 9 คน
8.5 ปากกา โหลละ 50 บาท 2 โหล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในการใฃ้ส่ือการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ไอซีที ท่ีเหมาะลมกับผู้เรียนได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 ผลการจัดทำส่ือการเรียนการสอนแบบบูรณาการไอชีที

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
20,000 บาท ได้แก่ 

5,600 บาท 
300 บาท

5.000 บาท
9.000 บาท 

100 บาท

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพึซ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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ลงซ่ือ
(นายสุทธพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญ'าพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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73.โครงการ การอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมขนการเรียนรู้ทางวิขาชีพ” (PLC)

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างคักยภาพคนตลอด1ซ่วง1ชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่,ปรึกษาให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ชองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายให้ PLC เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูท้ังระบบ มืพัฒนาการมา 

จากกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับคัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
โดยเรื่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต่ให้มืความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและทาร 
เรียนรู้ร่วมกันในทางวิซาซีพท่ีมืหน้างานสำคัญ คือความรับผิดขอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจาก 
การศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิขาซีพครูและผู้เรียนท่ี 
มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ผู้บริหารและครูมืความรู้ความเข้าใจ รูปแบบวิธีการและประโยขน้ (PLC)
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ในสถานศึกษา ออกแบบกระบวนการดำเนินการ 

การนิเทศ กำกับติดตาม การประเมินผล
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำกระบวนการขุมซนการเรียนรู้ทางวิขาซีพ (PLC) ไปสู่การปฏิบัติ 

ในสถานศึกษาได้
6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ จำนวน 80 คน มีการจัดตั้งกลุ่ม PLC จำนวน'โม่ต่ําก'ว่า 

10 กลุ่ม
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ “ขุมขนการเรียนรู้ทาง 
วิชาซิพ” (PLC)

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. บุคลากรวิทยาลัยเข้าอบรม

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญ‘ชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องอาคารวิทยบริการ ข้ัน 3 วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 กระดาษทำเกียรติบัตร รีมละ 150 บาท จำนวน 2 รีม

X

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
26,200 บาท ได้แก่ 

300 บาท
8.400 บาท 

11,200 บาท
5.400 บาท 

900 บาท

8.2 ค่าอาหารว่าง ชุดละ 35 บาท 3 มือ จำนวน 80 คน
8.3 ค่าอาหารกลางวัน ชุดละ 70 บาท 2 ม้ือ จำนวน 80 คน
8.4 ค่าวิทยากร ซม. ละ 600 บาท 9 ซม. จำนวน 1 คน
8.5 ค่าพาหนะวิทยากร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มืความรู้ความเซ้าใจแนวทางการซับเคลื่อนกระบวนการ 

“ชุมซนการเรียนรู้ทางวิจาชีพ” (PLC)
9.2 ครูผู้สอนทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมมือกันเพื่อพัฒนา 

วิธีการทำงานซองคร
9.3 ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และตรงกับภาระงานคือ การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การนิเทศติดตามโครงการ
10.2 แบบสอบถามประเมินผลโครงการ

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นายนิพนธ์ ร่องพืซ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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74. โครงการ การอบรมเซิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบ,บแผนสมรรถนะ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

2. ต้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาซีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประลิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาซองวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัซญาซองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
-เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรันการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาซิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
12. คำนึงถึงผลประโยซน่ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน์ฃองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาซีวสีกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ ฉบับท่ี 10 ไต้กำหนดเป๋าหมายพัฒนาคุณภาพคน โดยให้ 
คนไทยทุกคนใต้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคง 
ในการดำเนินชีวิต และพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองใต้ และถือว่าผู้เรียนมี 
ความสำคัญท่ีสุด ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ไต้มีนโยบายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษากระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ 
ผู้เรียบสามารถพัฒนาตามธรรมซาติและเต็มตามศักยภาพ

ฝ่ายวิซาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไต้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติท่ีเหมาะสม โดยมีการนำรูปแบบวิธีการเขียนแผนจัด 
การเรียนรู้แบบสมรรถนะ ไปประยุกต็ใข้ในการดำเนินชีวิตจริง สามารถประกอบอาชีพ ไต้ตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระไต้ จึงเห็นสมควรกำหนดโครงการประขุม เซิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
เพ่ือให้สามารถรับกับหลักฐานสมรรถนะท่ีจะเกิดขึ้นโดยการให้ความรู้กับครูผู้สอนในเร่ืองของการเชียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ไร้ในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความรู้เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของขุมขนสถานประกอบการ ครูผู้สอนมีแนวทางปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตรในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของ 
ตนเองไต้ครบทุกรายวิซา

6. เป๋าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้ไต้อย่างมีคุณภาพ จำนวน 80 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.2.2 ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไต้อย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. บุคลากรวิทยาลัยเข้าอบรม

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการห้องอาคารวิทยบริการ ข้ัน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 รีมละ 125 บาท จำนวน 2 รีม
8.2 กระดาษทำเกียรติบัตร รีมละ 150 บาท จำนวน 2 รีม
8.3 ค่าอาหารว่าง ซุดละ 35 บาท จำนวน 80 ชุด 2 ม้ือ
8.4 ค่าอาหารกลางวัน ชุดละ 60 บาท จำนวน 80 ชุด
8.5 ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท 6 ช่ัวโมง จำนวน 2 คน
8.6 ค่าพาหนะวิทยากร 375 กม.  ๆ ละ 4 บาท จำนวน 2 คน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสามารถวิเคราะห์ 

หลักสูตรและเขียนแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมซนสถาน 
ประกอบการใต้อย่างมีคุณภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 ผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
24,200 บาท ได้แก่ 

250 บาท 
350 บาท 

5,600 บาท 
4,800 บาท 
7,200 บาท 
6,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายนิพนธ์ ร่องพืซ)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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75.โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใฃ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

4. การสร้างโอกาสทฺางการศึกษาต่อเนื่องตลอดฃีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.6 หลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มืเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประฃาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มืสมรรถนะ 

สอดคล้องกับการบริบทและความเปลี่ยนแปลง
4. สภาพป ีจจ ุบ ัน /หล ักการและเหต ุผล

ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญในวิทยาลัย ท่ีรวบรวมหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้อง 
เข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีมืความสอดคล้องและเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครู

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของวิทยาลัย โดยจัดบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียน 
มีความต้องการเช้าห้องสมุดมากยิ่งข้ีน โครงการน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ี 
เหมาะสม ดีงดูดใจให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยๆเช้าใช้บริการห้องสมุด ข้ึงจะส่งผลให้การ 
เรียนการสอนลัมฤทธิ๋ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5.2 เพื่อพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนนักศึกษาเช้ามา 

ใช้บริการ
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ จำนวน 2,104 คน เช้าใช้ 

บริการห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าและการใช้บริการห้องสมุด 
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาที่นั่ง (เบาะรองนั่ง)

3.2. ขั้น/ตู้วางหนังสือ แฟนซิคละสิ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

นผบปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่



421

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
งบค่าจัดการเรียนการสอน 

40,000 บาท ได้แก่ 
28,000 บาท8.1 เบาะรองนง จำนวน 40 เบาะๆละ 700 บาท

8.2 ข้ัน /  ตู้วางหนังสือ แฟนซี คละสิ จำนวน 24 ตู้ๆละ 500 บาท 12,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องสมุด

9.2 ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
เข้าใช้ บริการ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด

ลงซอ ผู้เสนอ
(นางซลวรรณ์ เรือนคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

(นายสุทธิ'พงษ่ เซตพสุทธเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซอ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิบตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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76.โครงการ ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
1. ซื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษ-าธิการ

5. ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ

3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพื่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559
มาตรฐานท่ี 2 ต้านการบริหารจัดการศึกษา

ตัวบ่งซ้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการต้านอาคารสถานที่ ต้านครุภัณฑ์ และ ด้าน 
ฐานช้อมูลสารสนเทศ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สื่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณ 2564 งานส่ือการเรียนการสอนได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการใช้ส่ือการ 

เรียนการสอนและการซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานได้เป็นปกติ จากการสำรวจพบว่า มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีโปรเจคเตอร์ แต่โปรเจคเตอร์ไม,สามารถใช้งานได้ เนื่องจากหลอดภาพเสียมสภาพ จำนวน 6 เครีอง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ในการน้ีงานส่ือการเรียนการ?เอนจึงได้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึบ เพ่ือซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ท่ีไม่สามารถ ใซ้งาน 
ได้ ให้ทำงานได้เป็นปกติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีส่ือท่ีหลากหลายในข้ันสอนและผู้เรียนก็จะเกิด 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากการใช้สื่อดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์

5.1 ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีซำรุด 6 เคร่ือง
5.2 พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เฟ้าหมาย และตัวชี้,วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีซ่อมแซม จำนวน 6 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ส่ือได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
6.2.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนด0าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าซ่อมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 เคร่ือง 30,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของห้องเรียนห้อง ปฏิบัติการจำนวน 6 เคร่ือง
9.2 ครูผู้สอนใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการลอนผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ

ลงข่ือ Klf ผู้เสนอ
(นายคฑาวุธ สุขแก้ว)

ต0าแหน่ง หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพสุ'ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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77.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานพัสดุกลาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้เดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญ้ตการศึกษา 
แห่งซาติฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาช*3ศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมือยามจ0าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

12. คำนึงถึงผลประโยขน่ฃองส่วนรวม และของฃาติมากกว่าผลประโยขน์ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

4. สภาพนึจจุพัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาจำเป็น 

ต้องมีการจัดหาครุกัณฑ์ท่ีทันสมัย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและยังเป็นการผลิตบุคลากรเช้าสู่ตลาดแรงงาน 
อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา 
ครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป

ในการน้ี งานพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย 
ตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัตงาน 
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพื่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลากร
5.3 เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

6. เป้าหมาย และตัวขี้วัดสำเร็จ
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 95
6.1.2 มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95

6.1 เซิงคุณภาพ
6.2.1 การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
6.2.2 สามารถให้บริการด้านความรู้ หรีอการติดต่องานฝ่ายต่างๆ แก่นักเรียนนักศึกษา 

ได้อย่างท่ัวถึง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้'บังคับ'บัญ,ชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ หน่วยงานต่าง  ๆ ภายในจังหวัดแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 3,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
9.2 เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากร
9.3 สามารถผสิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.2 แบบประเมินความความพึงพอใจในการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์

ลงซ่ือ
(นางคิริรัตน์ เล็กอ่ิม) 

ดำแหบ่ง หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เสนอ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ ‘Ztrfyfh^'
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฐบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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78.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณtกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติมิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/สิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขด0ารัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเมิน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมิความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.7 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4. สภาพ'ปิจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ไต้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี 
ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยใช้วิธีการสอนท่ี 
หลากหลาย รวมถึงการปฏิบัติงานจริงท้ังในห้องเรียนและในสถานประกอบการ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการเรียนการสอน อาทิเซ่น ใบงาน ใบ 
ความรู้ เอกสารประกอบการเรียน เอกสารการวัดผลและประเมินผล เอกสารผลงานของผู้เรียน และเอกสารอ่ืนๆ มี 
จำนวนมาก และสถานท่ีจัดเก็บใม่เพียงพอ

ในการน้ีสาขาวิชาการเลขานุการ จึงได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร สาขาวิขาการจัดการสำนักงานน้ี 
ข้ึน เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและใข้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
ปฏิบัติงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสารใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

6. เบีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ จำนวน 1 ตู้
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 เอกสารถูกจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
6.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการ

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องพักครู สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 บาท ได้แก่
8.1 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 8,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีตู้เก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
9.2 ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานธุรการเปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน

ลงซ่ือ
(นางสาวรัซตํธร พรหมศึลป๋)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิฃาการจัดการสำนักงาน

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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79.โครงการ จัดหาผ้าม่านบังแสง ห้อง 337 สาฃาวิซาการจัดการสำนักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษ'าธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประซาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยชน่ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน่ฃองตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนส่ือและอุปกรณ์ซ่วยสอนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องใข้เพ่ืออำนวยความสะดวกในการสอน 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ันจึงจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใซ้ในการ 
จัดการเรียนการสอบให้เพียงพอ ชื่งจะซ่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซองครูและนักเรียน 
ศึกษา ตลอดจนจะซ่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น

สาซาวิซาการจัดการสำนักงาน ไต้จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในความ 
รับผิดซอบ จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า ห้อง 337 มีแสงสว่างเข้าห้องมาก เนื่องจากห้องเป็นกระจก จึงมี 
ผ้าม่านไว้บังแสง ทำให้การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรเจคเตอร์สามารถมองเห็นได้ซัดเจน แต่ในนึจจุบันพบว่า

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ผ้าม่านดังกล่าวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นเวลานาน เกิดการขำรุดของตะขอและระบบรางเล่ือน ทำให้ 
ผ้าม่านบางส่วนไม่สามารถแขวนบนรางได้ มีแสงสว่างเช้ามาภายในห้องเรียนมากเกินตวามจำเป็น

ในการน้ีสาขาวิขาการจัดการสำนักงาน จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือจัดหาผ้าม่านบังแสง ห้อง 337 ทำให้การจัด 
การเรียนการสอนผ่านโปรเจคเตอร์มีความขัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาผ้าม่านบังแสง ห้อง 322 สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน
6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เขิงปริมาณ
6.1.1 ผ้าม่าน 4 ผืน (ห้อง 337) จำนวน 1 ชุด

6.2 เขิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรเจคเตอร์มีความขัดเจนมากยิ่งข้ึน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. ดำเนิบงานตามโครงการ
3. รายงานผลการดำเนินงาน

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้อง 337 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8 . ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท ร ัพ ย า ก ร  แ ล ะ แ ห ล ่ง ท ี่ม า  ก า ร ด ำ เน ิน โ ค ร ง ก า ร

จาก วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 14,400 บาทได้แก่
8.1 ผ้าม่าน 14,400 บาท

9 . ผ ล ท ี่ค า ด ว ่า จ ะ ไ ด ้ร ับ

9.1 มีเคร่ืองปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา 335 คลายความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
1 0 . ก า ร ต ิด ต า ม  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  โ ค ร ง ก า ร

10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวรัขต์ธร พรหมศึลป็) 

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิขาการจัดการสำนักงาน

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่
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80.โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ชุดแกปฏิบัติ แผนกวิชาการตลาด (ห้อง523)

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์,ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแช่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวสีกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาซีวสิกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซีวสีกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวสีกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขณาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนใข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมร ับ การเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปใตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างใกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันสีกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกด้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขนึของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลืตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ช่วยสอนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกใน 

การสอนเพ่ือกระคุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ัน จึงจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น

สาขาวิชาการตลาด จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 523 ซ่ึงถือเป็นห้องปฏิบัติการ 
ในการจัดการเรียนการสอนให้มิความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการสอน ห้องเรียน 523
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนไต้n กปฏิบัติจริง
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการสอนประจำห้องเรียน จำนวน 1 ขุด
6.1.2 ผู้เรียนสาขาวิซาการตลาดได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขาย จำนวน 100 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ■ ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการขายได้ดีมากย่ิงข้ึน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ-ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหา วัสดุอุปกรณ์ และ 

ครุภัณฑ์แผนกวิชาการตลาด

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียน 523

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 บู้ทจัดแสดงแบบถอดประกอบได้ จำนวน 3 ขุด  ๆ ละ 3,500 บาท 10,500 บาท
8.2 กล่องจัดแสดงแบบพับได้ 5 ขุด ๆละ 1,000 บาท 5,000 บาท
8.3 ดอกไม้แห้ง 4,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สาขาว ิซาม ีว ัสด ุ คร ุภ ัณ ฑ ์ ป ระก อ บ ก าร ส อ น  ป ระจ ำห ้อ ง เร ีย น  523

9.2 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงจากวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได้จัดหา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล
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ลงซ่ือ
(นางเพียงแพน อุปทอง) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิขาการตลาด

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพีสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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81.โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แผนกวิซาการตลาด

1 .  ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาว ิ ซาการตลาด ฝ่ายว ิ ซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร้เดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลฃ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมคุ้มกัน
- เง่ือนใข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแปงปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตบอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระรา‘ซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษ-าจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลืตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และบวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลืตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองคํความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ช่วยสอนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกใน 

การสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ันจึงจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องมีวัสคุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น

สาขาวิขาการตลาด ไต้จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ ปวข. และ ปวส. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
ห้องพักครูในความรับผิดขอบ จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ห้องเรียน 433 442 444 และ 445 ขาดอุปกรณ์ 
ช่วยสอนประจำห้องเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกิดปญหาในการใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ 

ในการน้ีสาขาวิชาการตลาด จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ช่วยสอนประจำห้องเรียน เพ่ือให้การ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการสอน ห้องเรียน 332 334 433 442 444 และ 445
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการสอนประจำห้องเรียน จำนวน 6 ชุด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1. การจัดการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนด0าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1.จัดหาผ้าม่าน วัสดุอุปกรณ์ 

และครุภัณฑ์แผนกวิชาการตลาด

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียน 332 334 433 442 444 445

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 จอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 19.5 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง 2,500 บาท
8.2 อุปกรณ์ช่วยสอน (ประจำห้องเรียน 6 ชุดละ 2,500) 15,000 บาท
8.3 ขาต้ังไมโครโฟน จำนวน 5 อัน X 500 ) 2,500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพและความเพียงพอ 

ต่อการใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล
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ลงข่ือ
(นางเพียงแพน อุปทอง) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิฃาการตลาด

ผู้เสนอ

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพีสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปญญ'าพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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82.โครงการ สร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวซิาการตลาด ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดซีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต‘ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมร ับ การเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
12. คำนึงถึงผลประโยขนํฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชนํฃองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศีกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. ว ิจ ัย สร้างนวัตกรรม จ ัดการองค ์ความรู้ พ ัฒนาสู่อาช ีวศ ึกษาเป ็นเล ิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลายแขนง โดยในแต่ละสาขา 

นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้เข้าเรียนต่อในสาย 
อาชีพได้ทราบถึงเส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Path) ใบสาขาวิขาท่ีได้เข้ามาศึกษาต่อว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
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รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยหาความรู้จากสถานประกอบการท่ีตรงกับสายอาชีพโดยตรง เพ่ือใซ้ในการ 
เป็ดวิสัยทัศน์สำหรับผู้เรียนและเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ ที่ทำใหัผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู้ต่อโป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีตรงกับสาขาวิชา
5.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรมโครงการ

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิขาการตลาด ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน
6.1.2 สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานท่ีตรงกับสาขาวิขา จำนวน 1 แห่ง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมในระดับดี
6.2.2 กิจกรรมน้ีมีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีมาก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาสถานประกอบการที่ 

ตรงกับสาขาวิชา/ติดต่อ

3.2. ดำเนินการตามโครงการตาม 

ระยะเวลาช่วงสัปดาห์ที่ 4

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าอาหาร คนละ 50 บาท (40x50)
8.2 ค่าของท่ีระลึก สถานประกอบการละ
8.3 ค่าป็ายไวนิล

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,000 บาท ได้แก่ 

2,000 บาท 
600 บาท 
400 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 80 มีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
9.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับดีมาก

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปและประเมินผลโครงการ

ลงซ่ือ
(นางเพียงแพน อุปทอง) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิซาการตลาด

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพึสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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83.โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ แผนกวิซาการตลาด

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาการตลาด ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแช่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาซีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดกรรเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปัาหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวสีกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาซีวสีกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซีวสีกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวสีกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวสีกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปใตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญถุ]ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเบีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน่ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ช่วยสอนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกใน 

การสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ันจิงจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น

สาขาวิชาการตลาด ไต้จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ ปวข. และ ปวส. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
ห้องพักครูในความรับผิดขอบ จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ห้องเรียน 445 มีแสงสว่างเช้าห้องมากเน่ืองจาก 
หน้าต่างของห้องเรียน เป็นกระจกและไม่มีผ้าม่านบังแดด ทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกิด 
นึญหาในการใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ในการน้ีสาขาวิชาการตลาดจึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจำ 
ห้องเรียน ห้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาวัสด ุ ครุภัณฑ์ ประกอบการสอน ห้องเรียน 445
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการสอนประจำห้องเรียน จำนวน 1 ขุด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1. การจัดการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1.จัด'หาผ้าม่าน วัสดุอุปกรณ์ 

และครุภัณฑ์แผนกวิชาการตลาด

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียน 445

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ผ้าม่าน (ประจำห้อง 445 ล๊อคละ 5,000 บาท X 4 ล๊อค) 20,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การจัดการเรียนการสอนโดยไซ้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพและความเพียงพอ 

ต่อการใซ้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล

ลงข่ือ [ร&พแ ^ ^

(นางเพียงแพน อุปทอง) 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ผู้เสนอ
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ลงซ่ือ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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84.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแช่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างคักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกติใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้ศึด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขด0ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระรา‘ซดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. ว ิจ ัย  สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับงานด้านบัญชี งานบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ี 

เก่ียวช้องกับเอกสาร ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นการท่าบัญชีด้วยมือซ่ึงจะเก่ียวช้องกับการใช้แบบฟอร์ม 
รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบัญชีถึงแม้ว่าท่าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์แต่เวลาตรวจต้องปร้ิบเอาท่ออกมาตรวจ 
เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้อยู่ในปิจจุบันใช้งานได้ไม่เต็มท่ีเน่ืองจากผ่านสภาพการใช้งานมาเยอะ เพ่ือประสิทธิภาพของงานด้าน 
การเรียนการสอน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รวมถึงงานด้านเอกสารอ่ืนๆ ในสาขาวิชา จึงจำเป็นที่จะต้องจัดหา 
เคร่ืองปร้ินท่เตอร์มาสนับสนุน

ในการน้ีสาขาวิชาการบัญชี จึงได้จัดท่าโครงการน้ีข้ึน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ (Printer) ประจำสาขาวิชา 
การบัญชี เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปิญหาดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) ประจำสาขาวิซาการบัญชี
5.2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 เคร่ืองพิมพ์ (Printer) CANON รุ่น G2010 จำนวน 2 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 สาขามีเคร่ืองพิมพ์ไว้สนับสนุนการทำงาน และกิจกรรมการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นดอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เลนอโครงการ

2.แต่งตงคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ สาขาวิฃาการบัญซิ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวสืกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป้นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่
8.1 เคร่ืองพิมพ์ (Printer) CANON รุ่น G2010 1 เคร่ือง 5,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีเคร่ืองพิมพ์ท่ีใซ้ทันสมัยพร้อมใซ้งานประจำไว้ท่ีสาขาวิขาการบัญชี
9.2 ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนด้านการไซ้เอกสารดีฃ้ึน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ
(นายณัฐพล ตันขวัญ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิซาการบัญซิ

ผู้เสนอ
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ลงซื่อ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ

ลงซื่อ
(นายโอภาส ป ีญญาพฤกษ์)

ผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยเทคน ิคดอกคำใต ้ ร ักษาการใบตำแหน่ง 
ผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร ่
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85.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์พัดลมเพดาน ประจำห้อง 432 434 และ 435 สาขาวิชาการบัญชี

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิซาการบัญชี ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1 .  ต้านความมั่นคง ' '
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที,เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมากิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎบ้ต
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มลัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเบ็เนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏินัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ไซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีห้องเรียน 432 434 และ 435 โดยใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวซ. และ 

ปวส. ซ่ึงมีจำนวนพัดลมไม่เพียงพอ จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า สภาพอากาศ ส่ิงแวดล้อมในป็จจุบันท่ีมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนไม่น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หรือในฤดูร้อน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ 
ของนักเรียน นักศึกษา และมีผลกระทบในขณะท่ีนักเรียนนักศึกษาป็กปฏิบัติใบงาน

ในการน้ีสาขาวิชาการบัญชี จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์พัดลมเพดาน ห้องเรียน 432 434 และ 
435 เพ่ือแก้ไขป็ญหาดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์พัดลมเพดาน ห้องเรียน 432 434 และ 435 สาขาวิชาการบัญชี
5.2 เพ ื่อปรับสภาพอากาศภายในห ้องเร ียนให ้เหมาะสมต ่อการเร ียนการสอน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 พัดลมเพดาน HUSAN หน้ากว้าง 48 น้ิว จำนวน 12 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีพัดลมเพดาน ปรับสภาพอากาศส่งผลดีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียน 432 434 และ 435

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 บาท ได้แก่
8.1 พัดลมเพดาน HUSAN หน้ากว้าง 18 น้ิว 13,200 บาท

(จำนวน 12 เคร่ืองๆ ละ 1,100 บาท)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีพัดลมเพดานเฉล่ียท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีซองห้องเรียน
9.2 มีสภาพอากาศท่ีดีจากการไซ้พัดลม ส่งผลดีต่อกิจการการเรียนการสอน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ (fk  JV
(นายณัฐพล ตันขวัญ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิซาการบัญซิ

ผู้เสนอ

แผนปฎิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายสุทธพงษ์ โซติพสุ,ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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86.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะบัญชีนักเรียน ห้อง 513 สาขาวิซาการบัญชี

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาการนัญซี ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพซีวิตท่ีเปีบมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวขัอง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาซีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงซองขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการซองการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเส,รีมสร้างศักยภาพคนตลอด'ช่วง'ซีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดซีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพซีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาซีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาฃีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใฃ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอไซ้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยขน่ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ ลังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิขาการบัญชี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีใหัมีทักษะ 

ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยไซ้วิธีการสอนที 
หลากหลาย รวมถึงการปฏิบัติงานจริงท้ังในห้องเรียนและในสถานประกอบการ

จากการจัดการเรียนการสอบพบว่า ส่ิงท่ีจำเป็นท่ีสุดในห้องเรียนก็คือโต๊ะท่ีนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นโต๊ะ 
Lecture ซึ่งเป็นโต๊ะท่ีเหมาะสำหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย แต่ในรายวิชาบัญชีน้ันโดยส่วนใหญ่เป็นจะเป็น 
การผีเกปฏิบัติและจะต้องมีพ้ืนท่ีไวส้ำหรับวางท้ังเอกสาร สมุด หนังลือ เครื่องคำนวณ และอุปกรณ์ต่างๆ

ในการน้ีสาขาวิขาการบัญชี จึงได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะบัญชีนักเรียน ห้อง 513 สาขาวิชาการบัญชีข้ึน 
เพ่ือจัดหาโต๊ะบัญชี ท่ีสะดวกในการผีเกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเรียนบัญชี ห้องเรียน 513 สาขาวิขาการบัญชี
5.2 เพ่ือส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใซ้อุปกรณ์ในการผีเกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 โต๊ะบัญชีนักเรียน ขนาด 20x48 น้ิว พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ขุด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีโต๊ะบัญชีนักเรียนท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนวิซาบัญชี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2.แต่งตงคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียน 513 สาขาวิซาการบัญชี

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 บาท ได้แก่
8.1 โต๊ะเรียนบัญชี ขนาด 20x48 น้ิว พร้อมเก้าอี้ 24,000 บาท

(จำนวน 20 ชุด  ๆ ละ 1,200 บาท)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีโต๊ะเรียนบัญชีท่ีเหมาะสมกับการผึเกปฏิบัติงานด้านการบัญชี
9.2 มีความสะดวกในการTเกปฏิบัติงาน และส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ
(นายณัฐพล ตันขวัญ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ผู้เสนอ
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ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพสุ'ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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87.โครงการ ปีกสมรรถนะทางวิซาชีพนักบาร์เทนเดอร์เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค/ 
ระดับประเทศ

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิซาการโรงแรม ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ต้านพัฒนาและเสรมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3 . ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4 . ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต ดัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
2. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน
4. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต้ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนซองครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.6 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาซีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาให้ 
สอดคล้องกับการเรียนการสอนสาซาวิซาซีพ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทั้งทางด้านความรู้ความชำนาญ คุณธรรม 
จริยธรรมและการพัฒนาตนเองให้เปีนผู้มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการเรียน การสอนให้มีคุณภาพสูงฃ้ีนและเตรียม 
นักเรียน นักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเป็นการกระตุ้นการแข่งขันในด้าน 
การเรียนการสอนวิซาซีพซองนักเรียนนักศึกษาและซ่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความพยายามที่จะผีเกฝนตนเอง 
และใฝ่หาความรู้ เป็นการพัฒนาผีเมือและความสามารถด้านวิซาชีพในระดับหน่วยท่ีน0าสู่ระดับภาคและระดับซาติ 
ต่อไป แผนกวิซาการโรงแรม มีความมุ่งม่ันท่ีจะเพ่ือพูนและพัฒนาทักษะในวิซาซีพฃองนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ 
สูงซี้นเพื่อเตรียมออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการนำนักเรียนเขัาร่วมการแข่งขันทักษะ 
วิซาซีพการผสมเคร่ืองด่ืม (บาร์เทนเดอร์) ซ่ึงมีด้วยการ 2 ประเภทคือทักษะการผสมเคร่ืองดื่มคลาสสิคบาร์เทนเดอร์ 
และโดยเฉพาะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์แบบลีลา (แฟรีบาร์เทนเดอร์) น้ัน จำต้องมีทักษะและเทคนิคต่างๆท่ีมี 
ความชำนาญซึ่งต้องได้รับการผีเกฝนจากผู้มีความชำนาญระดับมีออาซีพแนะนำและให้คำปรีกษาโดยตรง( private 
Consultants)
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถแข่งขันการผสมเคร่ืองด่ืมของนักเรียน นักศึกษาและเป็นตัวแทนร่วมการ 
แข่งขันระดับภาคและระดับซาติ

5.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความม่ันใจในวิขาซีพการผสมเคร่ืองด่ืม
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้การมีทัศนะคติท่ีดีและศรัทธาในวิซาซีพ

6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ
6. เป็าหมาย และตัวข้ีวัดสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิซาการโรงแรม จำนวน150คน ได้เข้าร่วมโครงการๆ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้และเข้าใจ มีทักษะในการผสมเครื่องดื่มจากผู้เซึ่ยวซาญ 

อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
6.2.2 ผู้เรียน ครูมีความพึงพอใจในการาจัดโครงการอบรมในระดับดี ลีงดีมาก

แผนปฎบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส-ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. วางแผนการปฏิบ้ติงาบ

3.2. ปฏิบัติโครงการตามแผน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการแผนกวิขาการโรงแรม

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงนงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวิทยากร บุคคลภายนอก 600 บาท/ข่ัว'โมงจำนวน 12 ข'ว'โมง 7,200 บาท
8.2 ค่าอาหารรวมนํ้า วิทยากร 1 คน 120 /มื้อ จำนวน 2 ม้ือ 480 บาท
8.3 ค่าอาหารรวมนํ้า ครู 5 คน 60/มื้อ จำนวน 2 ม้ือ 600 บาท
8.4 ค่าอาหารว่าง วิทยากรและครู 35 บาท/คนจำนวน 4 ม้ือ 820 บาท
8.5 ค่าอาหารว่าง นักเรียน นักศึกษา 25 บาท/คนจำนวน 150 คน 600 บาท
8.6 ค่าไวนิล ตารางเมตรละ 150 บาทX2 300 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้และเข้าใจ มีทักษะในการผสมเคร่ืองดื่มจากผู้เชี่ยวซาญอย่างมีคุณภาพและได้ 

มาตรฐาน
2. นักเรียนนักศึกษาและ ครูมีความพึงพอใจในการาจัดโครงการอบรมในระดับดี ถีงดีมาก

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเป็าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวขี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



472

๗!, า
(นายสายซล ชุจุ้ย)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ผู้เสนอ

(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงช่ือ
(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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88.โครงการ อบรมเซิงปฏิบัติการ พัฒนางานคหกรรมศาสตร์

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์1ขาติ 20 บี)

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด,ช่วง1ซีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดซิวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาซิวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาซิวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาซิวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาซิวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขณาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประ‘ชาธิปไตย)

0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันสีกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีสีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุฃท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เมื่อยามจำเป็น มีไวัพอกินพอใข้ ล้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีถูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน่ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน่ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปีจจุบันธุรกิจเก่ียวกับงานคหกรรมศาสตร์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีสามารถทำรายไต้ให้กับผู้ดำเนินการเป็นกิจการ 

การค้า ตังนั้นในสถานการณ์ปีจจุบันผู้เรียนต้องเพ่ิมศักยภาพให้ตนเองในการบริการลูกค้ารูปแบบของลินค้าให้มีความ 
หลากหลาย และมีเทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑให้ทันกับยุคสมัยให้กับครู 
และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิซาคหกรรมศาสตรไห้มีความรู้ความสามารถพัฒนาย่ิงข้ึนไป โดยการ!(เกอบรมจาก 
วิทยากรผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้เข้ากับยุคสมัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น 
และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ร-วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
5.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีมีคุณภาพ

6. เ■ ป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิซาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
จำนวน 50 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น สามารถนำไป 

ประยุกต์ใข้ในชีวิตจริง และยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (622) 1ศูนย์การเรียนรู้ผ้าหม้อห้อม 
ต.ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ และ บ้านดินเผา ต.แม่คำมีรัตนะ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เบ้นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเร์เกอบรม
8.2 ค่าอาหารว่าง ( 50 ชุด ชุดละ 30x2 ม้ือ)
8.3 ค่าอาหารกลางวัน ( 50 ชุด ชุดละ 50 บาท )
8.4 ค่าวิทยากร (เหมาจ่าย 2 คน คนละ 1,500บาท)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีมีคุณภาพท่ีดีมีคุณภาพ

งบบำรุงการศึกษา
20,000 บาท ได้แก่ 

11,500 บาท
3.000 บาท 
2,500 บาท
3.000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



476

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินความพึงพอใจในการแกอบรม
10.2 ประเมินผลงานจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใซ้ในการเรียนวิซาด้านคหกรรมศาลตร์

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวรัซนีพร รักเรือง) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิซาคหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฎํบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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89.โครงการ อบรบเซิงปฏิบัติการ การออกแบบ UX/UI Design การออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับ 
ผู้บริโภค

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ สาขาวิซาคอมพิวเตอร์กราฟิก ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ฃาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวซ้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาซิพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาซีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิทัติ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตยสุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญถุเต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ ่หาความร ู้ หม ั่นศ ึกษาเล ่าเร ียนท ั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเบ็เนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

แผนปฏิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประใยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการคิกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการคิกษา
5. การจัดการคิกษาเพื่อสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับลิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองคํความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิขา คอมพิวเตอร์กราพิก จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน ยังไม่ได้มีการพัฒนาทักษะ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ๆ ทักษะกระบวนการคิดให้ตามทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไปไกล จึงจำเป็นต้องมี 
การพัฒนาทักษะกระบวนการให้ตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยีตังกล่าว ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิขา 
คอมพิวเตอร์กราพิกให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาย่ิงข้ึนไป โดยการแกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวขาญ มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาทักษะ Skill ให้หลากหลายตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยีได้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
นโยบาย จุดเน้น และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ผู้เช้ารับการอบรมมีความรู้ ความเช้าใจ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน  ๆ ทักษะ 
กระบวนการคิดที่บูรณาการในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก

แผนปฏิ,บตราบการ ประจำปีงบประมาพ 2564 ะ วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่



480

5.2 เพ ื่อให้ผู้เข ้ารับการอบรมสามารถผลิตชิ้นงานและพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน ฯ ทักษะ 
กระบวนการคิดที่ดีมีคุณภาพ

6. เปาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
จำนวน 80 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติชิ้นงาน ทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย 

ให้ตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกติใช้กับการเรียนการสอน ตลอดจน 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง พัฒนาทักษะและยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือ'ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

3.1. จ ัด อ บ รบ ว ัน เส า ร ์ 

28  พ.ย. 2563

4. ติดตามผลการดำเนินงาบ

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้อง โสตทัศนศึกษา ข้ัน 2 อาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8 . งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร  และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ิน โครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าอาหารกลางวันวิทยากร และบุคลากรครู นร. นศ
8.2 อาหารว่าง
8.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.4 ค่าพาหนะวิทยากร (ไป -  กลับ กทม.-แพร่)
8.5 ค่าป็ายไวนิล

งบระยะส้ัน
20,000 บาท ได้แก่ 

6,164 บาท 
3,500 บาท 
5,400 บาท 
4,456 บาท 

480 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผ ู้เข ้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข ้าใจ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัต ิซ ิ้นงาน ทักษะ 

กระบวนการคิดที่หลากหลาย ให้ตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน 
การสอน ตลอดจนสามารถนำโปใช้ในชีวิตจริง พัฒนาทักษะและยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้

9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตชิ้นงานและพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบ้ตงาน  ๆ ทักษะกระบวนการ 
คิดที่ดีมีคุณภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินความพึงพอใจในการแกอบรม
10.2 ประเมินผลงานจากผลผลิตชิ้นงาน ที่เกิดในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 และผลการแข่งข้น 

ทักษะระดับภาค ระดับขาติของสาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราทิเก

(นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราทิเก

(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคน้คดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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90.โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราพิก ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการติกษา
1. การปฏิรูประบบการติกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการติกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติรา‘ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิปาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการน่านโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เริยนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพึยง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เลืยสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ิอส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณใทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำร้ส่ชอง พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมือยามจำเ{เน มืไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเช้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน และสำนักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมการเรียนเฉพาะทางนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในป็จจุบันเปิดสอนในระดับ 
ปวช.-ปวส. และมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาฯมีวัตถุประสงค์จัดรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้จริง จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดรูปแบบการ 
สอนที่สามารถเช้าใจและเห็นจริง ซ่ึงในปิจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน หากไม่นำเทคโนโลยีมา 
ช่วยจะส่งผลต่อการเรียนการสอน ทำให้ชาดประสิทธิภาพและการกระคุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเช้าใจ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงานห้องสตูดิโอ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตข้ึนงานท่ีหลากหลายและพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงานห้องสตูดิโอ
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ผู้เรียนและครูสาขาวิซา คอมพิวเตอร์กราพิก วิทยาลัยอา'ซิวติกษาแพร่ 
จำนวน 140 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนและครูสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติชิ้นงานในห้องสตูดิโอได้หลายหลาย 

ให้ตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ไข้กับการเรียนการสอน ตลอดจน 
สามารถนำโปใซ้ในชีวิตจริง พัฒนาทักษะและยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสบอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้อง โสตทัคนศึกษา ข้ัน 3 อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียบการสอน

เป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ติดตั้งซ่องกระจกปีดลูกกรงระบายอากาศ

ขนาด 90*90 cm จำนวน 14 บาน(520/บาบ) 7,280 บาท
8.2 อุปกรณ์ถ่ายภาพ 22,720 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติชิ้นงานในห้องสตูดิโอได้หลากหลาย 

ให้ตามทันยุคสมัยและเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ไข้กับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถ 
นำไปใข้ในชีวิตจริง พัฒนาทักษะและยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้

9.2 สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนของ 
สถานศึกษา สาขาวิขาคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สาซาวิซาคอมพิวเตอร์กราพิก
10.2 ประเมินผลงานจากผลผลิตช้ินงานในห้องสตูดิโอ ที่เกิดในการจัดการเรียนรู้ ปีการสืกษา 2564 และผล 

การแข่งขันทักษะระดับภาค ระดับซาติซองสาฃาวิซาคอมพิวเตอร์กราพิก

(นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาคอมพิวเตอร์กราพิก

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุ'ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

แผนปฏิบ้ติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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91.1ครงการ จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (โม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุหธศาสตร์ นโยบาย จุดเนัน และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสืกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชํวสืกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการสืกษาของวิทยาลัยอาซื่วสืกษาแพร่

2. การจัดการอาซีวสืกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เงื่อนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสตินึญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยซน่ฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การสืกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสืกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากการจัดการ 

เรียนการสอนพบว่า สภาพครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน สำหรับครูผู้สอน มีอายุการใช้งานที่บานแล้วและชำรุด 
ตามอายุการใช้งาน และเพ่ือให้การเรียนการสอนเบ็เนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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นักศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงมีความจำเป็นต้อง 
จัดชีอครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ชองบุคลากร
5.3 เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการชองตลาดแรงงาน

6. เป้าหมาย และตัวขี้วัดสำเรีจ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน สำหรับครู จำนวน 1 ตัว
6.1.2 ครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง สำหรับครู จำนวน 15 ตัว

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 มีครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงานท่ีพร้อมต่อการใช้งาน
6.2.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก'นักเรียน นักศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิน ก าร
ระยะเวล าด ำเน ิน ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 222 223 224 323 324 ห้องอินเตอร์เน็ต 1 
และ 2 และห้องพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8 . งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร  และแห ล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าการจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน 20,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8.1 ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน สำหรับครู 5,000 บาท
8.2 ครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง สำหรับครู 15,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะไดรับ
9.1 มีครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงานท่ีพร้อมต่อการใช้งาน
9.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุ'ทธิเมธี)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
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92.โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องพักครูและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสืกษารการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขํเวสิกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการสีกษาของวิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร่

2. การจัดการอาซีวสิกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติป็ญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิงแวดลัอม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การสิกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิกษา

4 . ส ภ า พ ป ็จ จ ุบ ัน / ห ล ัก ก า ร แ ล ะ เ ห ต ุผ ล

ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 
และ ปวส. จากการจัดการเรียนการสอบพบว่า สภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ มีอายุการใช้งานที่นานแล้วและชำรุดตามอายุการ 
ใช้งาน และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน นักสิกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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จำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใซ้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามการรับรอง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา แผนกวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ จีงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียบการสอนต่อใป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการเรียนการสอนซองนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการปฎิบ้ตงานตามหน้าที่ซองบุคลากร
5.3 เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

6. เป้าหมาย และตัวขี้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ห้องพักครูและห้องปฏินัติการคอมพิวเตอร์ ครบและสมบูรณ์แบบ
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีห้องพักครูและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์แบบ ท่ีพร้อมต่อการใซ้งาน
6.2.2 การจัดการเรียบการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก ารด ำเน ิบ ก าร
ระยะ เวล าด ำเน ิบ ก าร

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

3.1. ติดผ้าม่านห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ ห้อง 324

3.2. ปรับปรุงประต ูห ้องปฏิบ ัต ิการ 

คอมพิวเตอร์ ห ้องอินเตอร์เน ็ต 2

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบ้ตการคอมพิวเตอร์ ห้อง 223 224 324 และ
ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต 2

ก ิจกรรมท ี่ 1 ติดผ้าม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 324

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ห้องปฎิบ้ติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 324 ซ่ึงเป็นห้องท่ีจัดเป็นห้องปฏิบ้ติการใหม่ ยังไม่สมบูรณ์ ผ้าม่าน 
ยังขาดไป 1 ซ่อง

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงประดูห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต 2
ซ่ึงห้องอินเตอร์เน็ต 1 และ 2 แรกสุดเป็นห้องเดียวกัน แล้วมาแยกออกเป็น 2 ห้องทีหลัง ทำให้ประดู 

เข้าออกมีป็ญหา และประดูเข้าออกเป็นกระจกเกิดการขำรุด เกิดป็ญหาในการเลื่อน ควรปรับปรุงเปลี่ยนประตูทางเข้า 
บานกระจกแบบรางเลื่อนด้วยมือ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนิบโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบการจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ติดผ้าม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 324 10,000 บาท
8.2 ปรับปรุงประดูห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต 2 10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 มืห้องพักครูและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์แบบ ท่ีพร้อมต่อการใข้งาบ
9.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ P
(นายสุเทพ/ขำนาญ)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธ) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

แผนปฎิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่

แผนปฏํปีตรา•ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอา'ใเวสืกษาแพร่
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93.โครงการ การสิกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python ตรวจจับวัตถุบนบอร์ด Raspberry Pi

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างคักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการสิกษาของวิทยาลัยอาซีวสีกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาซีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิษัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เช้าใจเรียนรู้การเบ็เนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเบ็เนประมุชที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการสืกษาเพ่ือสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรีหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสรีมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในแต่ 

ละวันจะมีท้ัง บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเช้า ออก เป็นจำนวนมาก ทำให้เล่ียง 
และขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ด็ ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และ 
ทรัพย์ลินของผู้ท่ีอยู่อาศัยในสถานท่ีเหล่านี้

ด้วยเทคโนโลยี Images Processing เป็นการนำเอาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้ 
ในงานด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนำไปใช้ในด้านการตรวจจับวัตถุเคล่ือนไหว การยีนยันตัวบุคคลท้ังจากการ 
ตรวจสอบลายน้ิวมือม่านตา เสียง ใบหน้า เป็นด้น ซ่ึงหากการตรวจจับวัตถุ มีความแมนยำมากเท่าไหร่ก็จะมีความ 
น่าเช่ือถึอมากตามไปด้วย ประกอบกับบอร์ด Raspberry Pi ท่ีนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคร้ังน้ี มีประสิทธิภาพ 
ในการทำงานมากข้ึน
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ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดจัดการแกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชียนโปรแกรมภาษา Python ตรวจจับ 
วัตถุบนบอร์ด Raspberry Pi ด้วยเทคโนโลยี Images Processing โดยนำหลักการประมวลผลภาพมาใช้เพ่ือ 
ตรวจจับวัตถุเคล่ือนไหว โดยใช้กล้องเว็บแคมร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักศึกษา ระดับข้ัน ปวส.1 สาขา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด Raspberry Pi ด้วยเทคโนโลยี Images Processing
5.2 เพื่อศึกษาเทคนิคทางด้าน Computer Vision และ Machine Learning ท่ีเกี่ยวช้องเพ่ือ

เนินพื้นฐานความรู้
5.3 เพื่อศึกษาการใช้ Open Source Computer Vision (OpenCV) ที่เก่ียวช้องกับ Image 

Processing บนบอร์ด Raspberry Pi
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุแกให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย ร้อยละ 95
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เพ่ือตรวจจับวัตถุบนบอร์ด

Raspberry Pi ได้ร้อยละ 95
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 การดำเนินงานเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถประยุกตโช้ภาษา Python เพ่ือตรวจจับวัตถุบนบอร์ด 

Raspberry Pi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ขั้นเตรียม

3.2. ขั้นดำเนินงาน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับนัญซา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบระยะสัน
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 บาท
8.1 M5Stack PM2.5 Air Quality Sensor Kit (11*2,190) 24,090 บาท
8.2 สาย Micro usb (12*100) 1,200 บาท
8.3 ค่าวิทยากร (6 ซม.*300) 1,800 บาท
8.4 ค่าอาหารกลางวันรวมนํ้า วิทยากร 1 คน 150 บาท
8.5 ค่าอาหารกลางวันรวมนํ้า (9 คน*60) 540 บาท
8.6 ค่าอาหารกลางวันรวมนํ้า นักเรียน (11*50คน) 550 บาท
8.7 ค่าอาหารว่าง (21 คน *2 ม้ือ*35 บาท) 1,470 บาท
8.8 ค่าพาหนะ (50 กม.* 4 บาท) 200 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python บนบอร์ด Raspberry Pi ได้
9.2 นักศึกษาได้เทคนิคทางด้าน Com puter Vision และ Machine Learning ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้น

ฐานความรู้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล

ลงข่ือ ผู้เสนอ
(นายกิตติธัช ตันมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงข่ือ

ลงข่ือ

(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
แผนปฎิบ้ติรา‘ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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94.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบ้ตการ 743 สาขาวิจิตรศึลป็

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิจิตรศึลป็ ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงาบประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุหธศาสตร์ นโยบาย จุดเบน และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการสีกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผล็ต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างคักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการส์กษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์ส์าบักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพิยงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ ริทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหัมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาขีวสิกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบ้ต
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเดีจพระเจ้าอยู่หัว

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราฃดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิฃาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มรคุณภาพและประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือมุ้งหวังให้ 
นักเรียนได้ มีความรู้ ประสบการณ์ จากส่ิอท่ีเป็นเทคโนโลยี จึงจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 
ห้อง 743 สาขาวิจิตรศึลป็ เพื่อสนองความต้องการของครูและนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
5.2 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีส่ิอและวัสดุผึเกปฏิบัติอย่างเพียงพอ
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป็ ได้เรียนรู้จากส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยีและมีวัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเข้าใจในหลักการเรียนของรายวิชาตาม 
สมรรถนะในหลักสูตร

6.1.2 ครูมีส่ือและวัสดุ อุปกรณ์ใข้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
6.2.2 การเรียนการสอนมีส่ือวัสดุ!!เกอย่างเพียงพอ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิบการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

วิธีการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดหาครุภัณฑ์ประจำ 

ห้องปฏิบัต ิการ 743 

สาขาวิจิตรศิลปี

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญซา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการ ห้อง 743 วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาทได้แก่
8.1 เคร่ืองปริ้นเตอร์มัลติพีงก์ซันอิงค์เจ็ท HP Ink Tank315 3,560 บาท
8.2 เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอริ Projection, Mini LED Projector-YG520 2,690 บาท
8.3 ลำโพงเคล่ือนท่ี พร้องไมค์ Ceflar M-1241 Black 1,950 บาท
8.4 เม้าส์ปากกา XP-Pen Star G640S 1,578 บาท
8.5 เมาส์ Logitech M100R Mouse 190 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป็ ได้เรียนรู้จากส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยี และมีวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ 

เรียนการสอนอย่างเพียงพอและเข้าใจในหลักการเรียนของรายวิซาตามสมรรถนะในหลักสูตร
9.2 ครูมีส่ือและวัสดุอุปกรณ์โข้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 ผลการส่งงานตามหน่วยแผนการจัดการเรียนรู้

ลงข่ือ
(นางสาวจุฑาทิพย์ รนแบน)

ตำแหน่ง ครูพีเคษสอน สาขาวิจิตรศึลป้

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพีสุทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาฃีวศึกษาแพร่
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95.โครงการ ปรับปรุงห้อง 132

1. ซ่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิฃาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนลายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มเีหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรัก,ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเบ็เนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเปีนประมุชที่ถ ูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระรา‘ชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มืไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมืความพร้อม เม่ือมืภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มืความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มืความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมืคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมืสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดบรรยากาศในข้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและเกิดแรงจูงใจใน 

การเรียนรู้มากข้ึน และสภาพห้องเรียน 132 มีอากาศร้อนเนื่องจากมิแสงแดดส่องมา ทำให้ห้องเรียนมีอากาศร้อน 
อบร้อน ดังนั้นจึงขออนุญาตจัดขึ้อผ้าม่าน เคร่ืองเสียงและลำโพง เพ่ือสร้างบรรยากาศในข้ันเรียนและให้นักเรียนมี 
ความสนใจการเรียนการสอนมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อสร้างบรรยากาศในขั้นเรียน และนักเรียนมีการเรียนท่ีมีประสีทธิภาพและประสิทธิผล

6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ท่ีเรียนห้อง 132
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเรียนมากข้ึน
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6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนท่ีมีประสอทธิภาพและประสิทธิผล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดทำคำสั่ง

3.2. จัดอบรมให้ความรู้น ักเรียบ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 132

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังล้ิน
8.1 ผ้าม่าน
8.2 เคร่ืองเสียงพร้อมลำโพง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สนใจเรียนวิซาภาษาอังกฤษมากข้ึน
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

งบค่าจัดการเรียนการสอน
20,000 บาทได้แก่

10.000 บาท
10.000 บาท

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
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ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

(นายสุทธิพงษ์ โซตพสุ'ทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
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96.โครงการ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการH  Application Echo VE ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งานสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ EH โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดขีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3 .4  ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ส ำ น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิ,บาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มเีหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญญา)
- สมดุล/พร้อมร ับ การเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปใตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ คาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณีเ,นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญถุเต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อับมีพระมหากษัตริย์ทรงเบีนประมุขท่ีถูกด้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส‘ของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที,จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเช้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักชองศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงชองจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างข็ดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ชองสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองคํความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเปีนเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปีจจุบันน้ี ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเปีนการติดต่อสื่อสารระหว่าง 

ประเทศ การเจรจาติดต่อธุรกิจ การใช้ในการทำงานและการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาอังกฤษจีงมีบทบาทสำคัญ 
ทางด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างซนชาติต่างๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าชองภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ 
ภาษาอังกฤษเปีนภาษาสากลนานาชาติ ดังน้ัน แผนกสามัญสัมพันธ์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทาง 
ภาษาอังกฤษ จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ Application Echo VE เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียม 
ความพร้อมสำหรับการทำงาน เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษานำ Application Echo VE มาประยุกตใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.2 เพื่อนำความรู้!ปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 . เฟ ้าหมาย ระด ับจ ังหวัด ระด ับภาค และระด ับซ าต ิและด ัวซ ี้ว ัดความสำเร ็จ
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 200 คน
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาปรับใฃ้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

7. ก ิจกรรมและห ร ือข ั้น ตอน ดำเน ิน การ/ระยะเวลา/ส ถาน ท ี่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดทำคำสั่ง

3.2. จัดอบรมให้ความรู้บักเรียน

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 133

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เนินเงินงบประมาณท้ังสัน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และสามารถนำ application Echo VE มาไซ้พัฒนาตนเองให้มีความ 

ยั่งยืนและเนินธรรมขาติ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม

ลงข่ือ o/Ior[
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ผู้เสนอ
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ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โฃติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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97.โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและศึกษาดูงาน
1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ หมวดสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างชีดความสามารถในการแช่งชัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ชองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ
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3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาข้วสีทพา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน?ทกล
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาซีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ*บระเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึทพา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลัทรรรมาภิ*บาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวสีกพาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประ?1งค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาขีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาขีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาขีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลข่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กดัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ ่หาความร ู้ หม ั่นศ ึกษาเล ่าเร ียนท ั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
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7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมี,พระมหากษัตริย์'ทรงเป็น'ประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัซญาเครษฐกิจพอเพียงตามพระรา,ซดำรัส4ของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักซองศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน่ซองส่วนรวม และซองซาติมากกว่าผลประโยซน่ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การคิกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการคิกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างซีดความสามารถในการแข่งขันซองประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการคิกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพซีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพซองระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาซีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพบีจจุน้น/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในบีจจุบันได้มุ่งเน้นใหัผู้เรียน เรียนรู้เรื่องราวต่าง  ๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง จาก 

ประสบการณ์ของตนเอง มุ้งเน้นในเร่ืองซองความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ อย่างได้ 
ลัดส่วนและสมดุลกัน การอบรมให้ความรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญซ่ึงจะซ่วย ให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ท้ังยังเป็นการเสริมสร้าง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาถือ ว่าเป็นวิธการท่ี 
ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ 
ด้านบีญญา อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และอีกท้ังเป็นการน้อมนำแนวพระราซดำริซองสมเด็จพระนาง 
เจ้าสิริกิต๋ิพระบรมราซนึนาถ พระบรมราซซนนึพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระซนมพรรษา 83 พรรษา
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12 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ขาติไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและ 
ตระหนักในความเป็นไทย

ในการน้ีหมวดสังคมศึกษา แผนกวิซาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือ 
นักเรียนได้เรียนรู้เกียวกับความเป็นมา และรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ขาติไทย อันจะสร้างความภาคภูมิใจและ 
จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมของซาติสืบไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน มิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ขาติไทย
5.2 เทือ1ไห้'นักเรียน ได้เรียนรู้และศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ท่ี 

หลากหลาย
5.3 เพ่ือให้นักเรียน รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ไทย และปลูกจิตสำนึกในความรักขาติ ศาสนา และสถาบัน 

พระมาหากษัตริย์
6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับข้ัน ปวซ.! ท่ีศึกษาในรายวิซาประวัติศาสตร์ซาติไทย (20000-1502)

ภาคเรียนที่ 2/2556 จำนวน 300 คน
6.1.2 นักเรียนระดับข้ัน ปวซ.1 ท่ีศึกษาในรายวิซาประวัติศาสตร์ซาติไทย (20000-1502)

ภาคเรียนที่ 2/2556 ท่ีผ่านการสอบความรู้วิซาประวัติศาสตร์ซาติไทย จำนวน 35 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน มิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ซาติไทย
6.2.2 นักเรียน ได้เรียนรู้และศึกษาหลักทางประวัติศาสตร์ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย
6.2.3 นักเรียน รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ขาติไทย และปลูกจิตสำนึกในความรักขาติ ศาสนา และ 

สถาบันพระมหากษัตริย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เลนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสใ 

ผู้บังคับบัญชา

J3
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7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ , อุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุโขทัย

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน* 600 * 3 ชม.) 1,800 บาท
8.2 ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ 1,000 บาท
8 .3 ค่าอาหารกลางวัน( 4 0 ค น * 5 0 บาท) 2,000 บาท
8.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน * 240 บาท) 1,200 บาท
8.5 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 2,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ขาติไทย
9.2 นักเรียน ได้เรียนรู้และศึกษาหลักฐานทางประวิดศาสตร์ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
9.3 นักเรียน รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทย และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนาและสถาบัน 

พระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

ลงข่ือ v ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงข่ือ

ลงข่ือ

(นายสุทธิพงษั โขติพึสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส ป็ญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค0าใด้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
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98.โครงการ อบรมพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงา■ นนักศึก■ ษา

1. ขือบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ หมวดสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเคษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใด้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งชัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการลอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประลิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษา‘ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใฃ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ,นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียบรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มิสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การสีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการสีกษาเพ่ือความม่ันคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการสีกษา
5. การจัดการสีกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับลิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสีกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองคํความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นึจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ 

การเจรจาติดต่อธุรกิจ การใช้ในการทำงานและการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญทางด้านการ 
ติดต่อส่ือสารระหว่างขนชาติต่างๆ ซ่ึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของภาษา (native speakers) ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน แต่ 
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาสากลนานาชาติท่ีใช้สื่อสารทั่วโลก ดังน้ัน แผนกสามัญสัมพันธ์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของความรู้ทางภาษาอังกฤษ จึงจัดทำโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
สำหรับการทำงาน
5. วัตคุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออกในการนำเสนอ 
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

5.2 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3
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6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ จำนวน 100 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพิมมากขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสบอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดทำดำสั่ง

3.2. จัดอบรมให้ความรู้น ักเรียบ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรูปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ อาคารวิทยบริการ ข้ันร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าอาหารครู จำนวน 8 คน
8.2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
8.3 ค่าอาหารว่างครู จำนวน 8 คน
8.4 ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 150 คน
8.5 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิติประจำวันและการทำงานได้

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
10,000 บาท ได้แก่ 

480 บาท 
5,000 บาท 

280 บาท 
2,500 บาท 
1,740 บาท
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถาม

ลงซือ lA & n / ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
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99.โครงการ ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารแปรรูปอาหาร
1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิขาอาหารและโภซนาการ ฝ่ายวขิาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถีงและเท่าเทียม
5. การจ ัดการศ ึกษ า เพ ื่อ สร ้าง เสร ิมค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ท ี่เป ็น ม ิต รก ับ ส ิ่งแวด ล ้อม

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประลิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใบการจัดอาชีๆศึท'นา
4. เพิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใฃ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะชองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประลงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปล่ียนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข ้าใจเร ียนร ู้การเน ้นประซาซ ิปไตย อ ัน ม ีพ ระม ห าก ษ ัต ร ิย ์ท รง เป ีน ป ระม ุข ท ี่ถ ูก ต ้อ ง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราฃดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมทีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเช้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยอาคารแปรรูปอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สภาพปิจจุบันมีนกพิราบเช้ามาทำรัง ออกลูก 
ออกหลาน และขี้เลอะเทอะสกปรกตามจุดต่าง  ๆ ในห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ต้องทำความสะอาดแทบทุกวัน 
และบางจุด (ท่ีอยู่ขอบกำแพงช้างบน) ที่นกอยู่ประจำจะมีขี้นกกองอยู่จำนวนมาก การที่นกพิราบเช้ามาอาศัยอยู่ได้มี 
สาเหตุมาจาก มีบางจุดเข่นหัวเสาที่ยึดคาน ไม่มีตะแกรงกั้น ทำให้นกเช้ามาได้ จำเป็นต้องปีดกั้นให้หมดทุกซอก 
ทุกมุมไม่ให้นกสามารถเช้าได้อีกต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อฟ้องกันนกพิราบเช้ามาอาศัยอยู่ในอาคารได้ตลอดไป
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 ไม่มีนกพิราบเช้ามาอาศัย

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องปฏิบัติการอาหารสะอาดไม่มีข้ีนก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ว ิธ ีการตำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ,ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าแรง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ไม่มีนกพิราบเข้ามาอาศัยอีกต่อไป

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจสอบจำนวนนกพิราบท่ีมาอาศัยอยู่

ลงซ่ือ พ ^  ผู้เสนอ
(นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาอาหารและโภซนาการ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุ'ทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส น ิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งบบำรุงการศึกษา 
5,000 บาท

3.500 บาท
1.500 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร,



528

100.โครงการ ปรับปรุงห้องน้ํา อาคารแปรรูปอาหาร
1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาอาหารและโภซนาการ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบติจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถีงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มึประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์ส0าน้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทๅรจัดฐๅชีวศึทบๅ
4. เพ ีมประสิทธิภาพบริหารจัดการให ้มมาตรฐานแล;'ค ุณภาพโดยไข้VIล ักธรรมาภบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปริกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักฃาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังติต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปน
7. เข้าใจเรียนรู้การเบ็เนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใฃ้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมทีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคถ้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาขีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยอาคารแปรรูปอาหาร สาขาวิขาอาหารและโภขนาการ สภาพนึจจุบันพื้นห้องนํ้าเคยปรับปรุงด้วยการปู 
กระเบ้ืองใหม่ เฉพาะส่วนท่ีเป็นห้องน่ังถ่าย แต่ส่วนหน้าท่ีมีอ่างล้างหน้าไม่ได้ปูกระเบ้ือง จึงทำให้เกิดนํ้าขังบริเวณส่วน 
หน้า ต้องได้รับการปูกระเบ้ืองให้เต็มพ้ืนท่ีส่วนหน้าดังกล่าวจึงจะแก้ปิญหาน้ําขังได้
5. วัตอุประสงค์

5.1 เพื่อแก้ปึญหาน้ําขังพ้ืนห้องน้ํา
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชีงปริมาณ
6.1.1 ไม่มีน้ํา'ขังอีกต่อ'ไป

6.2 เขิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องนํ้าทำความสะอาดง่าย

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

แผนปฎิปีตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาขีวศึกบาแพร่
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ระยะเวลาดำเนินการ
ว ิธการดำเน ิน การ 2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ อาคารแปรรูปอาหาร สาขาวิซาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาซีวแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าแรง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ไม่มี'นา'ขังอีกต่อ'โป
9.2 ทำความสะอาดได้ง่ายข้ึน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจสอบผลงานการติดต้ังปพื้นกระเบ้ือง

งบบำรุงการศึกษา
15,000 บาท ได้แก่ 

10,000 บาท 
5,000 บาท

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

(นายสุทธิพงษ์ โซติพสุ'ทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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101.โครงการ อบรมเซิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปง)

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสาขาวิซาอาหารและโภซนาการ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (โมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ลิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0วัตถุ/สังคม/ลี่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักฃาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท0า รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสซอง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวิใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน่ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยซน์ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสีทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส ่ง เสร ิมค ุณ ธรรม  จร ิยธรรม  ค วาม ร ่วม ม ือ  จ ิตอาสา จรรยาบรรณ ว ิช าข ีพ  ยกระด ับ ค ุณ ภ าพ มาต รฐาน  

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิซาอาหารและโภซนาการ มีการเรียนการสอนรายวิซาเบเกอรี่ และยังมีหน้าที่รับผิดซอบในการ 

ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อจำหน่าย แต่เนื่องจากผลิตกัณฑ์ขนมนิง ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้ทันกับยุคสมัยและความ 
นิยมในท้องตลาด ดังนั้นจึงจำเน้นต้องเซิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้กับครู นักเรียน นักศึกบา 
สาขาวิซาอาหารและโภซนาการ โดยการ'ผิกอบรมเซิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น 
และมาตรฐานของวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาซิวศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการผิเกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผลิตกัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมนิง)
5.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการผิเกอบรมสามารถผลิต ผลิตกัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมนิง) ที่ดีมีคุณภาพ

6. เนิาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และครู แผนกวิซาอาหารและโภฃนาการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ 
จำนวน 40 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลิตกัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมนิง) ให้มีคุณภาพและลักษณะตามความนิยม 

ของตลาด สามารถนำไปจัดจำหน่าย ตลอดจนสามารถนำไปใข้ในซิวิตจริง และสามารถ 
นำไปเผยแพร่ได้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ณ ห้อง 611 อาคาร 6 ข้ัน 1 วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



535

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด0าเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ'ฝ็กอบรม
8.2 อาหารว่าง (40 ชุด  ๆ ละ 30x2 ม้ือ X 2 วัน)
8.3 ค่าอาหารกลางวัน (40 ชุด  ๆ ละ 50x2 วัน)
8.4 ค่าวิทยากร (2 วัน  ๆ 6 ซม.  ๆ ละ 1,200 บาท)
8.5 ค่าพาหนะวิทยากร ป,ป -  กลับ กทม.-แพร่)
8 .6 ค่าที่พักวิทยากร( 3 ว ันๆละ 500 บาท)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปง)
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปง) ที่ดีมีคุณภาพได้

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินความพึงพอใจในการแกอบรม
10.2 ประเมินผลจากการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปง) จากผู้บริโภค

งบระยะส้ัน
37,700 บาท ได้แก่

8.000 บาท 
4,800 บาท
4.000 บาท 

14,400 บาท
5.000 บาท 
1,500 บาท

ลงซ่ือ
(นางสาวโสพึศ วงศ์คำลือ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิขาอาหารและโภขนาการ

ผ้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพังษ์ โขติพึสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาล ปีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิน้ติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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102.โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลัอง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเส'ริมสร้างศักยภาพคนตลอด,ช่วง'ขีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาขีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาซิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิษัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มิสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพมืความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ท้ังในด้านส่วนตัวและด้านการงาน ผู้ท่ีมืบุคลิกภาพท่ีดีเป็นท่ีข่ืนขอบ 
ของคนโดยท่ัวไป ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิตอีกท้ังได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนได้มากข้ึน 
และเม่ือมืลัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลดีก่อให้เกิดความเข่ือม่ันในตนเอง ฃ่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ 
บุคคลที่มืบุคลิกภาพดี มักจะประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมืความสุข 
เพราะมีความเขื่อมั่น มืโอกาสมากกว่า ตลอดจนรู้วิธีท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่าน้ันได้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์อัน 
ดีต่อกัน เพราะคนที่มืบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่นๆ เสมอ เพราะการมีบุคลิกภาพดีจะทำให้!ด้รับความเขื่อมั่น 
ศรัทธาจากผู้พบเห็นและคนท่ีมืปฎิสัมพันธ์ด้วย ตังน้ันการทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมได้รับความร่วมมือ 
จากคนส่วนใหญ่มากกว่าคนท่ีมืบุคลิกภาพใม่ดี สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมืความสุข

ตังน้ันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำข้ึน 
เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา 
ผิวพรรณ การพูดจา การแต่งกาย และกิริยาท่าทาง รวมถึงบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความจริงใจ ความขื่อสัตย์ ความ 
กระตือรือร้น และความรอบรู้ อีกท้ังเป็นการสร้างความม่ันใจ ความหน้าเข่ือถือ กล้าแสดงความคิดเห็น แสดง 
ความรู้สึก และกล้าที่จะทำกิจกรรมต่าง  ๆ ตลอดจนข่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาชีพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มืความม่ันใจ และเข่ือม่ัน,โนตนเอง และกล้าที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ
5.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน ตลอดจนการแสดงออก 

เพื่อพัฒนาตนเองใปสู่การมีบุคลิกภาพท่ีดี
5.4 เพ่ือธีเกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยขนํต่อสังคม

6. เป้าหมาย/ตัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการขมรมวิขาชีพ คณะกรรมการ
องค์การวิชาชีพ และผู้นำในการทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง จำนวน 100 คน

6.2 เชีงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มืบุคลิกภาพท่ีดี ตามลักษณะอังพึงประสงค์
6.2.2 น ัก เร ียน  น ัก ศ ึกษ า เก ิดความม ั่นใจ และเช ื่อม ั่น ใน ตน เอง แ ล ะก ล ้าท ี่จ ะท ำก ิจ ก รรม ต ่าง  ๆ

6.2.3 นักเรียน นักศึกษา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและ'หรือ'ข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เลนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิง 

ปฏิบ ัต ิการ หลักสูตร “ การ 

พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บำ 

ท ี่ด ี”

3.2 การเชียบโครงการและ 

แผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพการบริหารจัดการ 

ชมรมวิชาชีพ และองค์การนัก 

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 

ไทย

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
8.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์

งบบำรุงการศึกษา
40,000 บาท ได้แก่ 

3,600 บาท 
26,400 บาท 
10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี ตามคุณลักษณะอังพึงประสงค์
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดความม่ันใจ และเช่ือม่ันในตนเอง และกล้าที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ
9.3 น ัก เร ียน  น ัก ศ ึกษ า ร ู้จ ัก ก ารท ำงาน เป ็น ห ม ู่ค ณ ะและท ำตน เอ งให ้เป ็น ป ระโย ช น ์ต ่อ ล ังค ม

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงข่ือ 'ๆ )f c f  ผู้เสนอ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

(bL* ฝhลงข่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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103.โครงการ อบรมเซิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มศัๆยภาพการบริหารจัดการชมรม 
วิซาขีพ และองค์การนักวิซาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

1. ชือบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจ0า 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี 

1. ต้านความม่ันคง
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวซ้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบลนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอด'ช่วง1ชีวิต
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาขีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซิวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาซิวศึกษาท่ีพึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาซิวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซิวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซิวศึกษา
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนซองครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มิความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันดีกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีดีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การดีกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการดีกษาเพ่ือความม่ันคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการดีกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวดีกษาแพร่
1. ผ ล ิตและพ ัฒ น าก ำล ังค น ต ้าน ว ิช าช ีพ อย ่างม ีค ุณ ภาพ ไต ้มาตรฐาน สากล สอด ค ล ้อ งก ับ ค วามต ้อ งก ารข องสถ าน  

ป ระก อ บ ก าร

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวด ีกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปล่ียนแปลง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยา•บรรณวิซาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน 
อาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. หลักการและเหตุผล

หลักการของการดำเนินงานองค์การนักวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และชมรมวิซาชีพ 
มืจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมาซิก คนเก่ง คนดี มีเจตคติและลักษณะท่ีพึงประสงค์ จิงต้องอาศัยการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง  ๆให้แก่สมาขิก การเชียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ต้องเข้าใจในกระบวนการ 
ข้ันตอนและวิธีการต่าง  ๆ จึงจะไต้ขึ้นข่ือว่าแผนงานน้ันมืคุณภาพและสามารถดำเนินงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงไต้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการการเชียนโครงการ 
และแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขมรมวิขาชีพ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย ข้ึน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ไต้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมพัฒนาตัวบุคคลในต้านร่างกาย ต้าน 
อารมณ์ ต้านสังคม และต้านสติปีญญา เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนแผนปฏิบ้ตงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 
ชมรมวิชาชีพ และการบริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไต้อย่างถูกต้อง 
และ เป็นระบบ

5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
5.3 เพื่อสถานศึกษา จะไต้มีโครงการ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการชองผู้เรียน

6. เป๋าหมาย/ตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชมรมฯละ 5 คน จำนวน 9 ชมรม
6.1.2 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 40 คน
6.1.3 ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม จำนวน 15 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนปฏินัติงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชมรม 

วิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
6.2.3 สถานศึกษา มีโครงการกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการชองผู้เรียน
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7. กิจกรรมและหรึอข้ันตอนด0าเบินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1 จัดอบรมเขียนแผนปฏิบัติการ 

ชมรมวิชาชีพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหารกลางวัน (2 ม้ือ X 100 คน X 50 บาท) 10,000 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง (4 ม้ือ X 100 คน X 25 บาท) 10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถเชียนแผนปฏิบัติงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการซมรม

วิซาชีพและองค์การนักวิซาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
9.3 สถานศึกษา มีโครงการกิจกรรมท่ีเป็นประโยซน่ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ
(นางปาริซาติ แสงหล้า)

ผู้เสนอ

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซื่อ
(ว่าท ี่ ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผ ้อำนวยการฝ ่ายพ ัฒ นาการน ักเร ียน  น ักศึกษา

ลงซื่อ
(นายโอภาส ฟ ้ญญาพฤกษ ์)

ผ ู้อำนวยการว ิทยาล ัยเทคน ิคดอกคำใต ้ ร ักษาการในตำแหน่ง 

ผ ู้อำนวยการว ิทยาอาช ีวศ ึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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104.โครงการ พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช่งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล
3.6 หลักปรัขณาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.3 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใซ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ร ู้จ ัก อดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเมิน มีไว้พอกินพอใช้ ล้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อม 
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมคุ้มกันท่ีดี

4. สภาพมิจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โรงอาหารเมินสถานท่ีประกอบอาหารไว้สำหรับบริโภคอาหาร จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

ซึ่งการบริโภคอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขในการบริโภคอาหารส่ิงสำคัญท่ี 
จะต้องพิจารณา คือ ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่เมินอันตรายหรืออาจเมิน 
อันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ อนามัยและการดำรงชีวิตของผู้บริโภคการบริโภคท่ีถูกหลักสุขากิบาล 
อาหารจึงไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเช้าไปแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคหรือโทษในระยะเวลาปีจจุบันเท่าน้ัน ยังหมายถึง 
จะต้องไม่มีพีษภัยท่ีเมินโทษหรือก่อให้เกิดโรคใบระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย การจัดการและการควบคุมอาหารให้ 
สะอาดทำได้โดยการจัดการและการควบคุมปิจจัยท่ีเมินสาเหตุท่าให้อาหารสกปรก และรวมไปถึงสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกโรงอาหารต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ โต๊ะและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย

งานสวัสดีการนักเรียน นักศึกษา ไต้จัดทำโครงการน้ีช้ืนเพ่ือให้ความสำคัญท่ีจะต้องพัฒนา 
โรงอาหารให้!ต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพื่อให้วิทยาลัยๆ มีโรงอาหารท่ีได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
5.2. เพื่อบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เช้ามาใช้โรงอาหารของวิทยาลัยฯ
5.3. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ของนักเรียน นักศึกษาและ 

บุคลากรในวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 โรงอาหารได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 โรงอาหารสามารถใซ้ประโยฃน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอายุการไซ้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ึการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยากรและแห ล ่งท ี่ม า การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 บาท
สำหรับไซ้พัฒนา ปรับปรุงโรงอาหาร ของวิทยาลัยๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. มีโรงอาหารท่ีได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
9.2. มีโรงอาหารเพ่ือบริการให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
9.3. เพื่อบริการขุมขนที่เข้ามาไซ้บริการวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
9.4. เพื่อความปลอดภัยในการปรุงอาหารและรับประทานอาหาร
9.5. เพ่ือไซ้ในการปรุงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะท่ีถูกด้อง

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงาน

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันซัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักติกษา

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอา'ซีวติกษาแพร่

แผนปฏิบ้ตราซการ ประจำปีงบ'ประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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105.โครงการ พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ซอบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิษาล
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.3 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเน้น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อม 
ที่จะชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมคุ้มกันท่ีดี

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องพยาบาล เน้นท่ีดูแลและให้บริการต้านสุขภาพชองนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร 

ทางการศึกษาชองวิทยาลัยฯ จีงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องดูแลเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค 
และสารเคมีต่างๆ ที่เน้นอันตรายหรืออาจเน้นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอกห้องพยาบาลต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ต่าง  ๆ ต้องอยู่ในสภาพดิและปลอดภัย พร้อมใช้งานไต้ 
ตลอดเวลา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ไต้จัดทำโครงการน้ีชื้นเพ่ือให้ความสำคัญท่ีจะต้องพัฒนาห้องพยาบาล ให้ไต้ 
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีห้องพยาบาลท่ีไต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
5.2. เพื่อบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เช้ามาใช้ห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ
5.3. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเช้าใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน 

วิทยาลัยฯ
6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชีงปริมาณ
6.1.1 ห้องพยาบาลไต้รับการพัฒนาและปรับปรุง
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องพยาบาลสามารถใซ้ประโยซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญขา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 25,000 บาท
สำหรับใซ้พัฒนาห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. มีห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐานซองกระทรวงสาธารณสุข
9.2. มีห้องพยาบาลเพื่อบริการให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
9.3. เพ่ือบริการชุมซนท่ีเข้ามาไซ้บริการวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
9.4. เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไข้ห้องพยาบาล
9.5. เพ่ือใข้ในการปรุงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะท่ีถูกต้อง

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงาน

(นางสาวปภาดา เหมืองศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่
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ลงข่ือ I ̂  (J—'ท ^  ^  J
a  «  O J O J .

O”
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะนันขัย)

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่
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106.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็,บเอกสาร งานทะเบียน

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมากิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมคุ้มกิน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติบีญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสชอง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเบีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดี 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.7 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามท่ีงานทะเบียน มีภาระงานด้านการให้บริการจัดหาแบบพิมพ์ต่าง  ๆ ท่ีใซ้ในงานทะเบียน ให้บริการด้านการรับ 

สมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานการศึกษา การลงทะเบียนรายวิซา ให้บริการทางด้านเอกสารเก่ียวข้องกับ 
นักเรียน นักศึกษา

จากการให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา พบว่า มีเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียน 
การเรียนการสอน อาทิเข่น ใบรายซ่ือ ใบคำร้องต่าง  ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษา และสำเร็จ 
การศึกษาไปแล้วรวมถึงประซาซนท่ีเข้ามาติดต่อเรียนในหลักสูตรระยะส้ัน และเอกสารอื่น  ๆ มีจำนวนมาก ตู้จัดเก็บ 
เอกสารเติมจัดเก็บไม่เพียงพอและตู้เดิมมีอายุการใข้งานที่ยาวนานมีการซ0ารุดเสียหาย

ในการน้ีงานทะเบียน จึงได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารน้ีข้ึน เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร จัดเก็บ 
เอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการด้นหาและใข้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารใข้ในการจัดเก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการด้นหาและใข้งาน
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

6. เบีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับขาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ตู้เหล็ก 15 ข้ัน จำนวน 5 ตู้
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 เอกสารถูกจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารให้เปีนระเบียบ สะดวกต่อการด้นหาและใข้งาน
6.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือ1ข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 17,750 บาท ได้แก่
8.1 ตู้เหล็ก 15 ช้ัน 17,750 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีด้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการด้นหาและใช้งาน
9.2 ให้บริการด้านเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน

ลงซ่ือ ร ) ^  7 ผู้เสนอ
(นางตลับเพซร ใจเด็จ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโอภาส บีญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกดำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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107.โครงการ อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดขอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งซาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน4ของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกับ
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติป็ญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ!ทยอันงดงาม
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสชอง พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชนํฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

ส ถ าน ป ระก อ บ ก าร

2. ล่งเสรีมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมีอในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาชีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปิจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ปรับ 
วิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล จีงมืความจำเป็นที่ผู้เก่ียวซ้องกับการจัดการศึกษาควรได้รับการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ 
ในการทำงานให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และมีความหลากหลายในสาขาวิซาชีพ

ในการนี้ งานบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงานของบุคลากร โดยการอบรมเซิงปฏิบัติสร้างความตระหนัก ด้านวินัย 
คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาบุรณาการหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจ 
พอเพียง ตลอดจนสร้างเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แก่คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักการภารโรงทุกคน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาในบทบาทหน้าท่ีการเป็นข้าราซการ

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงานของบุคลากร
6. เป้าหมาย และตัวขี้วัดสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีความตระหนัก ด้านวินัย คุณจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหน้าที่การเป็น 
ข้าราขการ

6.2.2 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนสามารถความรู้มาพัฒนาจัดระบบการศึกษาโดย 
บุรณาการหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน เพ่ิม 
ประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงาน

6.2.3 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีขวัญและกำลังใจท่ีดี สามารถทำงานร่วมกันเป็น 
หมู่คณะ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ศึกษาดูงาบ พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้ม ี
คุณภาพ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าท่ีพัก
8.2 ค่าอาหาร อาหารว่าง
8.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.5 ค่าพาหนะ
8.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
งบบำรุงการศึกษา

100.000 บาท
450.000 บาท
540.000 บาท ได้แก่

8.6 ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีความตระหนัก ด้านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราซการ

9.2 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนสามารถความรู้มาพัฒนาจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการ 
หลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียงปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน เพ่ิมประสิทธิภาพและ 
วิสัยทัศน่ในการทำงาน

9.3 คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีขวัญและกำลังใจท่ีดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

แผนปฏิปีตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ
(นางนงนุฃ ไพกุมภัณฑ์) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ ช - * / ^ ^
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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108.โครงการ ติดตั้งเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ต้านการสร้างชีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.3 ต้านการบริหารจัดการ
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ข่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
-สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □ วัตถุ/ลังคม/ลี่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในล่ีงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กดัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน

แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประขาซิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ*บท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เมือยามจำเป็น มีไวัพอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงลืงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยขน์ของตนเอง
3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาซีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

4. สภาพบีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยอาซีวคิกษาแพร่ ไต้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ (อาคารร) ซึ่งอาคารดังกล่าวยังไม่ไต้ 

ดำเนินการติดต้ังระบบเลืยงตามสาย เนื่องจาก ทำให้ขาดประลิทซิภาพในการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ของวิทยาลัยฯ 
งานประซาสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงการติดตั้งเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ ข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสีทซิภาพใน 
การประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อช่วยประขาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ไปยังกลุ่มเบีาหมายไต้ครอบคลุมและตรงจุด
5.2 เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพ่ือเสริมสร้างประลิทซิภาพในการส่ือสาร ความสามารถประขาสัมพันธ์ ไต้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
5.4 เพื่อสร้างความบันเทิงในช่วงเวลาท่ีกระจายเสียง

6.เบีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษา ไต้รับพีงข่าวสารของวิทยาลัยไต้ซัดเจน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ประสิทธิภาพในการประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายใน 
วิทยาลัยฯ

แผนปฏิบัติรา,ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ดำเนินการติดต้ังเสียงตามสาย
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ อาคาร 5 วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดต้ัง

งบค่าจัดการเรียนการสอน
50,000 บาทได้แก่ 

50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 วิทยาลัย  ๆได้ติดตั้งอุปกรณ์การกระจายเสียงภายในอาคาร 5
9.2 คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับฟ้งข่าวสารของวิทยาลัยได้ซัดเจน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ล^อ /? .
(นางสาวปีติญา อาจไชยขาญ) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานประขาสัมพันธ์

ผ้เสนอ

ลงข่ือ
(นางสาวพุทธฃาติ เกตุหิรัญ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาขีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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109.โครงการ อบรมภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ (Chinese Training in English)

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแช่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ 

ใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มืประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มืมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

2. การจัดการอาซีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลฃ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปริกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสชอง พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไร้ใช้เมื่อยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักชองศาสนา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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12. คำนึงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซน์ฃองตบเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิซาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
กำลังคนอาซีวศึกษา

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาซีวศึกษาเป็นเลิศ
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ป็จจุบันน้ี ภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงซีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างประเทศการเจรจาติดต่อธุรกิจ การใซ้ในการทำงานและการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญ 
ทางด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างซนขาติต่าง  ๆ ซ่ึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของภาษาที่ใซ้ภาษาจีนเท่าน้ัน แต่ภาษาจีนมี 
ความสำคัญ จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ ในการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ เป็นภาษาสำคัญในด้าน 
การศึกษาเซ่นเดียวกับภาษาอังกฤษ จัดเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิซาการและเป็นพ้ืนฐานสำคัญสำหรับ 
การศึกษาในระดับสูงข้ึนไป ประกอบกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประขาคมอาเซียน 
(ASEAN) ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังน้ัน งานความร่วมมือได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ 
ทั้งสองภาษาด้วยความสนุกสนานและกล้าแสดงออก
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อแกทักษะการใข้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือติดต่อส่ือสาร หรือ เตรียมตัวเบ้ืองด้นในการไปศึกษาต่อ

5.2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา ท้ังทักษะการฟ้ง 
การพูด การอ่านและการเขียน

5.3 เพ่ือสนับสบุนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียบต่อวิซาภาษาจีนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่อ 
การเรียนภาษาจีนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใข้ให้เกิดประโยซนํในชีวิตประจำวันและอนาคต

5.4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5.5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนและนานาประเทศ
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6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ จำนวน 40 คบ เข้าร่วมอบรมภาษาจีนด้วย 
ภาษาอังกฤษ มีความรู้และทักษะการสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนสามารถใข้ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารได้[นซิวิตประจำวันและอนาคต
6.2.2 การยกระดับผลลัมฤทธิ๋ทางการเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษ
6.2.3 การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการในการเรียนของ 
ผู้เรียน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม .ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประสาบกับวิทยากรและคร ู
หมวดวิชาภาษาจีนในการ 
เตรียมความพร้อมและ 
จัดเตรียมเอกสารในการอบรม

4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ช่ัวโมง X  600 บาท)
8.2 ค่าป้าย,โครงการ (1 นิาย X 1,000)
8.3 ค่าอาหารว่าง (2 ม้ือ X 25 บาท X 45 คน)

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
12,200 บาทได้แก่ 

3,600 บาท 
1,000 บาท 
2,250 บาท
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8.4 ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือ X 40 บาท X 45 คน) 1,800 บาท
8.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (40 ขุด X 30 บาท) 1,200 บาท
8.6 ค่าธุรการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ (3 คน X 1 วัน X 420 บาท) 1,260 บาท
8.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,090 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาความรู้ นำทักษะและประสบการณ์การสนทนาภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เซ่นการแนะนำตนเอง การทักทาย การถามเส้นทาง 
ไปใข้ในชีวิตจริงไต้

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ทดสอบความสามารถภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้เรียน
10.2 สัมภาษณ์ผู้เรียน

ลงซ่ือ
(นางปาริซาต สุพล) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้เสนอ

ลงซ่ือ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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แ0.โครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน loT (อินเทอร์เน็ตฃองสรรพส่ิง)

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวซ้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างซองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีถูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข □  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

□  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญอุเต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. ร ักษ าว ัฒ น ธรรมป ระเพ ณ ีไท ยอ ัน งด งาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาและ 

บุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีสนใจ จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกสถานศึกษา ได้ปฏิบัติจริงและยังเป็นการผลิตบุคลากร เช้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงมี 
ความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป

ด้วยเหตุน้ีทางผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน loT (อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา และประสิทธิภาพ 
ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพตามความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
5.2 .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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5.3 เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 มี'วัสดุ?!กให้กับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 95
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ไต้ร้อยละ 95

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 .การดำเนินงานเฟ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอ รวมท้ังผลิตผลงานเพ่ือ 

นำเสนอและประซาสัมพันธ์หน่วยงาน ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ขั้นเตรียม

3.2. ขั้นดำเนินดำเนินงาบ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

เฟ้นเงินงบประมาณท้ังสิน
8.1 ESP32
8.2 Breadboard 16.5x5.5cm (830 Holes)
8.3 Jum per Wire Male to  Male (Pack 40 Wires)
8.4 Jum per Wire Male to  FeMale (Pack 40 Wires)
8.5 Jum per Wire FeMale to  FeMale (Pack 40 Wires)
8.6 LED RGB
8.7 Buzzer

งบค่าจัดการเรียนการสอน 
33,000 บาทได้แก่ 

6,600 บาท 
900 บาท 
600 บาท 
600 บาท 
600 บาท 
450 บาท 
300 บาท
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8.8 Button & Pot 2 Pin push button 300 บาท
8.9 Button & Pot 4 Pin push button 300 บาท
8.10 Keypad 4x4 900 บาท
8.11 LDR 200 บาท
8.12 LCD (120 1,500 บาท
8.13 LED Matrix (SPI) 2,000 บาท
8.14 Tem perature Sensor DHT22 (Digital) 3,200 บาท
8.15 Ultrasonic 900 บาท
8.16 IR 600 บาท
8.17 Hall sensor 875 บาท
8.18 PIR 750 บาท
8.19 Relay (2 Channel) 1,500 บาท
8.20 Stepper Motor 1,800 บาท
8.21 NVIDIA Jetson Nano Developm ent Kit Rev.BOl 4,200 บาท
8.22 Acrylic Case with Cooling Fan for Jetson Nano 300 บาท
8.23 Raspberry Pi 8MP Camera Module V2 1,000 บาท
8.24 Acrylic Case Holder for RPi Camera Module 500 บาท
8.25 Raspberry Pi Universal Power Supply 5.1V 2.5A micro B 500 บาท
8.26 Micro SD Card 32 GB 500 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างดี
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออำนวยในด้านการเรียนการสอน
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ ผ้เสนอ
(นายกิตติธัข ตันมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลงซ่ือ
(บายสุทธิพงษ์ โซตพสุ'ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

!

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวสืกษาแพร่
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111.โครงการ เทศกาลเค้กเพื่อการเรียนรู้

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ 
0  โครงการพิเศษ (ไม่1ไข้ง'บประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 
พัฒนาประเทค

3. การพัฒนา และเสรีมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ค้านการบริการจัดการ
2.4 ค้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.4 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มืภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มืสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
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3.5 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ช่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษา'วัฒนธรรมประเพณ1ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีบ
7. เช้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุชท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ชยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
บาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ชองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มิสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนต้านอาชีวศึกษาให้ 

สามารถเช้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนต้านวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ พัฒนาทักษะต้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช้าใจการดำเนินธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจ สร้าง 
โอกาสทางการศึกษา จัดให้มีกองทุน/แหล่งเงินทุน และส่งเสริมสนับสบุนทุบการศึกษาแก่ผู้เรียน

ดังน้ัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล-การค้า 
และประกอบธุรกิจ จึงไต้จัดทำโครงการเทศกาลเค้กเพื่อทุนการศึกษาขึ้น เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน การสอนใน 
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เพ่ือนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียน 
ดี แต่ยากจน ให้มิรายไต้ระหว่างเรียน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี แต่ยากจน
5.3 เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาจำนวน 2,000 คน ได้แกปฏิบัติและมีรายได้ระหว่างเรียน
6.1.2 ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะ ความรู้ในวิชาชีพมาประยุกตไข้ในการปฏิบัติจริง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนดี แต่ยากจน ได้รับทุนการศึกษา
6.2.3 ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทางด้านการศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ไมใช้งบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน - ‘บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไค้น่าทักษะ ความรู้ในวิชาฃีพมาประยุกต‘ใช้ในการปฏิบัติจริง
9.2 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการหารายได้ระหว่างเรียน
9.3 สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายชองผู้ปกครองทางด้านการศึกษาได้

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การนิเทศ
10.2 การประเมิน
10.3 การสังเกต

ลงช่ือ ผู้เสนอ
(นางวิไลวรรณ ร่องพืช)

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

ลงช่ือ
(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงช่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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แ2.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 511 ห้ององค์การนักวิซาฃีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญ'า)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดให้ห้อง 511 เปีนห้องปฏิบัติการงานธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และ 

ห้องปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสภาพห้องดังกล่าว เปีนอาคาร 
เรียนใหม่ ยังไม่มีการติดต้ังเคร่ืองใช้สำนักงาน และเครื่องปรับอากาศ

ในการน้ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงไต้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึน เพือจัดหา 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง 511
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง 511

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เ‘ป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU จำนวน 2 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีเคร่ืองปรับอากาศห้อง 511 เหมาะสมกับการเป็นห้องปฏิบัติงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้อง 511 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 64,000 บาท ได้แก่
8.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU 64,000 บาท

(จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 32,000 บาท)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีเคร่ืองปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา 511 เหมาะสมกับการเป็นห้องปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล

ลงข่ือ ร11) ผู้เสนอ
(นางปาริชาติ แสงหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงข่ือ /X .
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติ ทะบันซัย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาอาซีวศึกษาแพร่
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แ3.โครงการ จัดซ้ือโทรทัศน์ สำหรับห้องเรียน ห้องปฎิบ้ตการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดซอบ งาบส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

5. ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ

3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพ่ืมประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559
มาตรฐานท่ี 2 ต้านการบริหารจัดการศึกษา

ตัวบ่งซ้ืท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ ด้าน 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตยีสุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณ 2564 งานส่ือการเรียนการสอนได้สำรวจความต้องการและความจำเปีนในการใช้ส่ือการ 

เรียนการสอนและการช่อมแซมส่ือการเรียนการสอนให้ใช้งานได้เปีนปกติ จากการสำรวจพบว่า มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการมีความต้องการท่ีต้องใช้โทรทัศน์ จำนวน 2 เคร่ือง

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ในการน้ีงานส่ือการเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์แบบ Smart Android 
TV LED ขนาด 55 นิว จำนวน 2 เคร่ือง สำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ 
สอน มีสื่อที่หลากหลายในขั้นสอนและผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการใข้สื่อดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์

5.1 จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์แบบ Smart Android TV LED ขนาด 55 น้ิว สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
จำนวน 2 เคร่ือง

5.2 พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ข่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ

6.1 เขิงปริมาณ
6.1.1 มีโทรทัศน์แบบ Smart Android TV LED ขนาด 55 น้ิว จำนวน 2 เคร่ือง

6.2 เชีงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนสามารถเลือกใข้ส่ือได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการลอน
6.2.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงก- ร

3.1. จัดหาครุภัณฑ์โปรเจคเตอร่

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา
เบ็)นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 17,800 บาท ได้แก่
8.1 โทรทัศน์แบบ Smart Android TV LED ขนาด 55 น้ิว

จำนวน 2 เคร่ือง (8,900x2) 17,800 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 มีโทรทัศน์แบบ Smart Android TV LED ขนาด 55 น้ิว สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 

เคร่ือง
9.2 ครูผู้สอนใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานอุปกรณ์ส่ือโสตฯและอุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ

ลงข่ือ
(นายคฑาวุธ สุขแก้ว) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้เสนอ

ลงข่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โขติพึสุทธิเมธี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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โครงการพัฒนาสถานศึกษา (รอจัดสรรงบประมาณ)

ลำดับ โครงการ
1 โครงการจัดหาเคร่ืองปรับอากาศขนิดแยกส่วนขนาด25000 BTU พร้อมติดต้ัง
2 โครงการจัดซ้ือโปรเจคเตอร้สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
3 โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 335 สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน
4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
5 โครงการห้องเรียนเฉพาะทางรายวิขาชีวิตและสังคมไทย
6 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องเรียน 714
7 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป All in one
8 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผ้า(ห้อง 634)
9 โครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(Cambridge Assessment) ออนไลนิให้ครูวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่
10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิขาการตลาด

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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1.โครงการ จัดหาเคร่ืองปรับอากาศซนิดแยกส่วนขนาด25000 BTU พร้อมติดต้ัง

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใข้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง □  พอประมาณ □  มีเหตุผล □  มีภูมิคุ้มกัน
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยงานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุดอาคาร 4) ฝ่าย วิชาการเป็นห้องสำนักงานที่ให้บริการด้าน 
การศึกษาค้นคว้าส่ือส่ิงพิมพ์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเป็นการ 
ประหยัดค่าไฟฟ้าของวิทยาลัย งานห้องสมุด จีงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนิดแยกส่วน ขนาด 
25000 บีทียู ติดต้ัง แทนเครื่องปรับอากาศเดิม ยี่ห้อแคเรียร์ ท่ีมีการขำรุด และได้รับการซ่อมแซมมาหลายคร้ัง และไต้ 
เส่ือมสภาพลงแล้ว
5. วัตถุประสงค้

5.1 เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู เพ่ือทดแทนของเติมท่ีขำรุด
5.2 เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5.3 เพ่ือเป็นการดูแลครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานให้มีสภาพสมบรูณ์ รองรับการปฏิบัติงาน และอำนวย 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เฟ้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนาด 25000 บีทียู ห้องสมุด จำนวน 5 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 . การบริหารจัดการ และการดำเนินงานสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความ 
สะดวกแก่ผู้,ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการห้องสมุด

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม,ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงก' ร

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวติกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอา'ซิวติกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 170,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ชนาด 25000 บท่ียู จำนวน 5 เคร่ือง
9.2 ประหยัดค่าไฟฟ้า
9.3 การปฏิบัติงานสำนักงานและการให้บริการ สำหรับผู้เช้ารับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย 

ไม่ติดชัด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 ติดตามด้วยการรายงานผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ลงซ่ือ ซ ? ผู้เสนอ
(นางชลวรรณ์ เรือนคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวติกษาแพร,
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(นายสุทธพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฐปีตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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2.โครงการ จัดซ้ือโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดขอบ งานส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใข้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพซีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพ่ืมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใซ้หลักธรรมาภิบาล

3.6 หลักปร้ขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติป็ญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราฃดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12. คำนึงถึงผลประโยขน้ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขนึของตนเอง

4. สภาพป็จจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณ 2564 งานส่ือการเรียนการสอนได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการใข้ส่ิอการ 

เรียนการสอนและการซ่อมแซมส่ือการเรียนการสอนให้ใข้งานได้เป็นปกติ จากการสำรวจพบว่า มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความต้องการท่ีต้องใข้โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ส่ือโสตๆ จำนวน 10 ห้อง

ในการน้ีงานส่ือการเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการน้ีซ้ืน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์งส่ือ 
โสตฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีส่ือท่ีหลากหลายในข้ันสอนและผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายจากการใข้สื่อดังกล่าว
5. ว ัตถ ุประสงค ์

5.1 จัดหาครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ส่ือโสตฯสำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ขุด
5.2 พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ข่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 มีโปรเจคเตอริและอุปกรณ์ส่ือโสตๆสำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ส่ือได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
6.2.2 ซ่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

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

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เบ็เนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 175,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ

9.1 ครุภัณฑ์โปรเจคเตอริและอุปกรณ์ส่ือโสตๆ สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด
9.2 ครูผู้สอนใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานโปรเจคเตอริและอุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ

ลงซ่ือ
(นายคฑาๅธ สุขแก้ว) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้เสนอ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิษัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 335 สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ฝ่ายวิฃาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มีห้องโสตทัศนศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ 335 โดยใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนในระดับ ปวข. และ ปวส. จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า สภาพอากาศ ส่ิงแวดล้อมในน์จจุบันท่ีมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชื่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนของครูนักเรียนไม่น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หรือในฤดูร้อน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางต้านอารมณ์ 
ของนักเรียน นักศึกษา

ในการน้ีสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน จึงไต้จัดทำโครงการน้ีฃ้ีน เพิ่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องโสต 
ทัศนศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ 335 เพ่ือแก้ไขปิญหาดังกล่าว 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องโสตทัศนศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ 335 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เคร่ือง
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีเคร่ืองปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา 335 คลายความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงก'' ร
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา 335 วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 57,200 บาทได้แก่
8.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU 57,200 บาท

(จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 28,600 บาท)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีเคร่ืองปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา 335 คลายความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผล

ลงซื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวรัขต์ธร พรหมศึลป็)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิขาการจัดการสำนักงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ลงซ่ือ
(นายสุทธพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงาบรับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสิกษ-าธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมากิบาล
3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ

3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.5 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
□  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.6 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
12. ค0านึงถึงผลประโยชน์ชองส่วนรวม และชองชาติมากกว่าผลประโยชน์ชองตนเอง

3.7 ยุทธศาสตร์การสิกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการสิกษา

4. สภาพปีจจุนัน/หลักการและเหตุผล
. การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา 

จำเป็นต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและยังเป็นการผลิตบุคลากร เช้าสู่
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ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

แผนกวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงไต้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความ 
ทันสมัยตาม ความต้องการของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อการเรียนการสอนและการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และไต้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการปฏินัติงานตามหน้าที่ของบุคลากร
5.3 เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

6. เปัาหมาย และตัวขี้-วัดสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 ขุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที ่ 2 จำนวน 1 ขุด
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 มีขุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบท่ี 2 ท่ีพร้อมต่อการไข้งาน
6.2.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงาบตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาบ
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเน ินการ ห ้องปฏ ิบ ัต ิการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน ็ต 2 ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร ่ 
8 . ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท ร ัพ ย า ก ร  แ ล ะ แ ห ล ่ง ท ี่ม า  ก า ร ด ำ เน ิน โ ค ร ง ก า ร

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ
9.1 มีซุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบท่ี 2 ท่ีพร้อมต่อการใซ้งาน
9.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกบา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล

ลงซ่ือ (V
(นายสุเทพ /ซำนาญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาซาวิฃาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผ้เสนอ

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผ้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
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ร-โครงการ ห้องเรียนเฉพาะทางรายวิซาชีวิตกับสังคมไทย

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ซองการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำมักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกตไข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนซองครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด ้านความร่วมมือในการสร้างล ังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ล่ีงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปใตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณโนส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุซท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสซอง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะซยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแซ็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน์ฃองส่วนรวม และซองซาติมากกว่าผลประโยซนึฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างซีดความสามารถในการแข่งข้นซองประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียบรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพซีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ย ุทธศาสตร์ว ิทยาลัยอาซ ีวศ ึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิซาซีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ

แผนปฎิบีตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษาได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนา 

กำลังคนอาชีวศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์การผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ 
ความต้องการ6ของท้องถ่ินและภูมิภาค และได้กำหนดแผนการดำเนินงานระยะกลาง (1-2 ปี) ได้แก่ การยกระดับ 
คุณภาพการเรียนการสอน และการปีกทักษะแผนการดำเนินงาน ระยะยาว (3-5 ปี)ได้แก่การเพ่ิมศักยภาพของ 
สถานศึกษาให้เปีนสถานศึกษาเฉพาะทาง

แผนกวิขาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีจำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนิยบัตรวิขาชีพข้ันสูง 
จำนวน 600 คน ที่ต้องศึกษาในรายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย ซึ่งปิจจุบันยังขาดอุปกรณ์การเรียนการ 
สอน และ แห่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ

ดังน้ัน แผนกสามัญสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนเฉพาะทางวิชาชีวิตกับสังคมไทยข้ึน เพื่อเปีนการ 
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ การปฏิรูปการศึกษาและการ 
เรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธทางการเรียนให้กับนักศึกษา
5.2 เพื่อจัดหาห้องเรียนเฉพาะทางและอุปกรณ์ต่าง ๆ

6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขึ้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จำนวน 600 คน ได้ใช้งานห้องเรียนเฉพาะ 
ทางและอุปกรณ์ต่าง ๆ

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ผลสัมฤทธ้ิทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั๋งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียน 714
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 495,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มีห้องเรียนเฉพาะทางวิชาชีวิตกับลังคมไทย
9.2 นักศึกษามีผลลัมฤทธ้ีทางการเรียนสูงฃ้ีน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
10.2 แบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา

ลงซ่ือ ' ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ป็ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6.โครงการ จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี ห้องเรียน 714

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ แผนกวิซาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.4 ยุทธศาสตร์ส์านักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล
3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

3.6 หลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D □  Democracy (ประขาซิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
□  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ๊[นลี่งท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม
12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซนึของตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับลี่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนปฎิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

‘ปิจจุบันห้องเรียน 714 มีเก้าอี้เรียนที่เก่า และชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก เน่ืองจากใช้งานมาเปีนเวลานาน 
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก'นักเรียนนักศึกษา

แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการน้ีเพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแก่ 
นักเรียนนักศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
ร-วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ๋ีใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
5.2 เพ่ือให้ห้องเรียนมีความพร้อมในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอน

6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 มีเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 เก้าอ้ีมีความม่ันคงและปลอดภัยในการใช้งาน
6.2.2 ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีก า ร ด ำ เน ิน ก า ร

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิน ก า ร

2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้อง 714 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
8 . ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท ร ัพ ย า ก ร  แ ล ะ แ ห ล ่ง ท ี่ม า  ก า ร ด ำ เน ิน โ ค ร ง ก า ร

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีเก้าอ้ีที่ม่ันคงปลอดภัยในการบริการแก่นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอน
9.2 นักเรียนนักศึกษามีความสุขในการเรียนและห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ลงซ่ือ
r

(นายสุทธิพงษ์ โขติพสุ'ทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

£ 9-ลงขอ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกดำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฎิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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7.โครงการ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป All in one

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การลอน

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
2. การจัดการอาขีวศึกษา

2.3 ต้านการบริหารจัดการ
3.6 หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน์ฃองตนเอง

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
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4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีภาระงานท่ีต้องดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิด‘ชอบ 

เซ่นการจัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม แบบคำขอต่าง  ๆ เพ่ือสนับสบุนและให้การปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการ 
งานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็น'โปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน 
สนับสนุนการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีเสื่อมสภาพไม่สามารถใข้งานไต้
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับไข้ในสำนักงาน
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานสนับสนุบการศึกษา

6. เป็าหมายและตัวข้ีวัดความสำเร็จ
6.1 เชีงปริมาณ

6.1.1 งานบุคลากรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป All in one จำนวน 1 เคร่ือง เพียงพอ 
สำหรับการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

6.2 เชีงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. ประสาบกับงานพัสดุเกี่ยวกับ 

คุณลักษณะครุภัณฑ์

3.2. ประสานกับงานพัสดุเกี่ยวกับ 

การจัดขี้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ

3.3. ดำเนินการจัดซื้อ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยากร และแห ล ่งท ี่มาการดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 23,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงานจำนวน 1 เคร่ือง
9.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 การรายงาน
10.2 การสอบถาม

ลงซ่ือ ผู้เสนอ
(นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

ลงซ่ือ
(นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8.โครงการ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผ้า (ห้อง 634)

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาแฟซ่ันและส่ิงทอ ฝ่ายวิขาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคลัอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
2. ต้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป็าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเส'ริมสร้างศักยภาพคนตลอด1ช่วง'ขีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดขีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสรีมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาซีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาขีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปร้ซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญพูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เช้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราฃดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใซ้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศ'ชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพนึจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นึจจุบันกลุ่มอาชีพ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่มและแฟช่ัน มีจำนวนผู้เรียนน้อย ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของ 

ตลาดแรงงานในประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ 
นักเรียน นักศึกษาน้ัน จำเป็นต้องจัดสถานท่ีเรียนและท่ีผึเกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา เพ่ิม 
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เรียน และมีผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชา 
แฟช่ันและส่ิงทอ

ในการนี้ สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ จึงไต้จัดท่าโครงการน้ีข้ีน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการ 
ผ้า (634) ให้มีประสิทธิภาพ และความทันสมัย เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและไต้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางต้านการเรียนการสอนของนักเรียบ นักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ

แผนปฏิบ้ตรา‘ชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



611

5.3 เพ่ือจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับสาขาวิฃา เพิ่มบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยซน์สูงสุดให้กับ 
ผู้เรียน และมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสาขาวิซาแฟชั่นและส่ิงทอ
6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและดัวซี้วัดความสำเร็จ

6.1 เซิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผ้า (634)
6.1.2 มีสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เรียนต่อการใช้งานบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 95
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
6.2.2 สามารถให้บริการด้านวิชาชีพท้ังในระบบปกติและหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน นักศึกษาและ 

ประชาชนผู้สนใจได้อย่างท่ัวถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงกา ร

3.1. จัดซื้อวัสดุ ครุภ ัณฑ์ตามระเบียบ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

3.2. สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประจำปีงบประมาณ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบ ป ระม าณ /ท ร ัพ ยาก ร และแหล ่งท ี่มา การดำเน ินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ฉากส้ันห้อง
8.2 ผ้าม่านพร้อมราง

รอจัดสรรงบประมาณ 
51,000 บาท

36.000 บาท
15.000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
9.2 เพิ่มเนินการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียนกลุ่มอาซีพ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่มและแฟช่ัน
9.3 สถานท่ีเหมาะสมกับสาขาวิซา เพิ่มบรรยากาศที่เอ้ีอต่อการเรียนรู้และเกิดประโยขน์สูงสุดให้กับผู้เรียบ 

และมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสาขาวิขาแฟชั่นและส่ิงทอ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใซ้ห้องปฏิบัติการผ้า (634) จากผู้ใช้1บริการ

ลงซ่ือ ! > ^  ผู้เสนอ
(นางสาวเบญญาภา ฃ่วงทิพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิซาแฟช่ันและส่ิงทอ

(นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิเมธี)
ดำแหบ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกดำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติรา‘ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
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9.โครงการ ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Cambridge Assessment) ออนไลน้ให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เขื่อมโยง/ภายใด้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหสิ่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาขีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดข่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

แผนปฏิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาซีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หลักธรรมากิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใซ้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิษัติ
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง □  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปใตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฎิษัติตามพระราซดำรัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
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10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศฃาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพน์จจุบัน/หลักการและเหตุผล
น์จจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง 

ประเทศ การเจรจาติดต่อธุรกิจ การใช้ในการทำงานและการศึกษาใบสถานศึกษา ภาษาอังกฤษจีงมีบทบาทสำคัญ 
ทางด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างขนชาติต่างๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนานาชาติ ดังน้ัน แผนกสามัญสัมพันธ์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทาง 
ภาษาอังกฤษ จึงจัดทำโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Cambridge Assessment) ออนไลนัIห้ครูวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
6 . เฟ ้าห มาย ระด ับจ ังหว ัด ระด ับภาค และระด ับ ซ าต ิและด ัวข ี้ว ัดความส ำเร ็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 78 คน
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6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 ครู วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ ได้วัดความรู้ภาษาอังกฤษท่ีเนินสากล

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1. จัดทำคำสั่ง

3.2. ทดสอบวัดความรู้ครู

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ข้ัน 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เนินเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท
8.1 จัดซื้อรหัสเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ 20,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่มีคะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เนินสากล
9.2 ครู วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เกียรติบัตรแบบทดสอบภาษาอังกฤษจากบริษัท Cambridge Assessment
10.2 แบบสอบถาม

ลงซ่ือ 1/ พ '  * ผู้เสนอ
(นางสาวณัฐนริ ต้ังตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
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ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โฃติพิสุทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส นิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



618

10.โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิซาการตลาด

1. ซื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ สาขาวิซาการตลาด ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

□  โครงการตามภาระงานประจำ
□  โครงการพิเศษ (ไมใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เซื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 บี)

1. ด้านความม่ันคง
2. ด้านการสร้างซีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมซองประเทศ โดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิซาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการซองประเทศ
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมีคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเบ็เนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดำรงตนอยูโดยใซัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน์ฃองส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขน่ฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหัมีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ช่วยสอนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกใน 

การสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอบ ดังน้ัน จึงจำเป็นท่ีครูผู้สอนต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้[บ 
การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประลิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

สาขาวิชาการตลาด จึงไต้จัดท่าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 523 ซ่ึงถือเป็นห้องปฏิบัติการ 
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ ื่อจ ัดห าว ัสด ุ คร ุภ ัณ ฑ ์ ป ระก อ บ ก าร ส อ น  ห ้องเร ียน  523

5.2 เพื่อเพ่ืมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนไต้ฝักปฏิบัติจริง
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6. เ,ป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับฃาติและดัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการสอนประจำห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
6.1.2 ผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดได้1ฝักปฏิบัติทักษะการขาย จำนวน 100 คน

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการฝัเกปฏิบัติทักษะด้านการขายได้ดีมากย่ิงข้ึน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงาบตามโครงการ

3.1. จัดหา วัสดุอุปกรณ์ และ 

ครุภัณฑ์แผนกวิ4ซาการตลาด

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงาบโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียน 523

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่ รอจัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 400,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สาขาวิชามีวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการสอน ประจำห้องเรียน 523
9.2 ผู้เรียนได้13กทักษะปฏิบัติจริงจากวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได้จัดหา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผล
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ลงข่ือ ง ^
(นางเพียงแพน อุปทอง) 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิซาการตลาด

ผู้เสนอ

(นายสุทธิพงษ์ โชติพีสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงข่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ประมาณการรายรับ -  รายจ่าย จงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จต่อไป) 
งานอาซี'วสีกษกบัณฑิต 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ประมาณการรายรับ 918,450 บาท

- ยอดยกมา ค่าสอนปีงบประมาณ 2563 75,950
- ยอดยกมา ค่าประกันของเสียหาย (ได้คืนเม่ือจบการสีกษา รหัส 62) 16,000
- ค่าหน่วยกิต 336,000
- ค่าบำรุงการสีกษา 297,500
- ค่าข้ึนทะเบียนเปีนนักศึกษา (แรกเข้า) 6,000
- ค่าทำบัตรนักศึกษา (แรกเข้า) 3,000
- ค่าบำรุงห้องสมุด . - 18,000
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 26,500
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) 6,000
- ค่าคู่มือนักศึกษา (แรกเข้า) 3,000
- ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา 28,500
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล 9,500
- ค่าตรวจสุขภาพ (ปีละ) 8,000
- ค่าบำรุงกิจกรรม 17,000
- ค่าสื่อ/เอกสารทางไกล 26,500
- ค่าประกันของเสียหาย (ได้คืนเมื่อจบการศึกษา) 20,000
- ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต (จบ) 18,000
- ค่าใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย/อังกฤษ (จบ) 3,000

2. ประมาณการรายจ่าย 918,450 บาท
เงินบำรุงการศึกษา

ค่าหน่วยกิต 336,000
ค่าบำรุงการศึกษา 297,500

รวม 633,500
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ค่าใข้จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใข้จ่ายของสถานศึกษา ร้อยละ 10 63,350

ค่าใข้จ่ายในการดำเนินงาบ ร้อยละ 10 63,350

ค่าวัสดุปีก ร้อยละ 20 126,700

ค่าสอน ร้อยละ 60 380,100

รวม 633,500

ค่าสอนระดับปริญญาตรี
ยอดยกมา ค่าสอบปีงบประมาณ 2563 75,950
ค่าสอน ร้อยละ 60 380,100

รวมค่าสอนระดับปริญญาตริ 456,050

โครงการ (ใข้เงินค่าวัสดุปีก ร้อยละ 20) 126,700
1. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

4,000.00

2. ปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564

5,360.00

3. ปีจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

13,920.00

4. เพิ่มคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ 
นัญขี

57,240.00

5. การสอบมาตรฐานวิขาขีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ ข้ันปีท่ี 2สาขาการบัญชี

1,000.00

รวมค่าใข้จ่ายโครงการที่ขอใข้ 81,520.00
ค่าวัสดุปีกคงเหลือ 45,180.00
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ค่าเดินทางไปราซการ 80,000
ค่าลือ/เอกสารทางไกล 26,500
ค่าไซ้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 10 63,350

รวม 89,850
ค่าไซ้จ่ายในการดำเนินงานคงเหลือ 9,850

เงินที่ต้องนำส่งสถาบัน
ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (แรกเข้า) 6,000
ค่าทำบัตรนักศึกษา (แรกเข้า) 3,000
ค่าคู่มือนักศึกษา (แรกเข้า) 3,000
ค่าบำรุงกิจกรรม 17,000
ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต (จบ) 18,000
ค่าใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย/อังกฤษ (จบ) 3,000

รวม 50,000

เงินที่ต้องนำส่งสถานศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)
ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) 6,000
ค่าตรวจสุขภาพ (ปีละ) 8,000

รวม 14,000

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 100,080
ค่าวัสดุปีกคงเหลือ 45,180
ค่าใข้จ่ายของสถานศึกษา ร้อยละ 10 63,350

รวม 108,530
ค่าใซ้จ่ายของสถานศึกษาคงเหลือ 8,450

เงินประกับสังคมเจ้าหน้าที่ 5,004
ค่าใข้จ่ายในการดำเนินงานคงเหลือ 9,850

ค่าใซ้จ่ายในการดำเนินงานคงเหลือ 4,846
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สำรองเงินฉุกเฉิน
ค่าใข้จ่ายของสถานศึกษาคงเหลือ 8,450
ค่าใข้จ่ายในการดำเนินงานคงเหลือ 4,846

รวม 13,296

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน 10,000
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 26,500

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคงเหลือ 16,500

ค่าใช้จ่ายรอดำเนินการ
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคงเหลือ 16,500
ค่าบำรุงห้องสมุด 18,000
ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา 28,500
ค่าบำรุงห้องพยาบาล 9,500

คงเหลือ 72,500
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งานอาชีวสีกษาบัณฑิต 

วิทยาลยอาชีวสีกษาแพร่
ท ี่ ประมาณการ จ่ายปี 2563 บกศ.

ประมาณการรายรับ 918,450.00
ประมาณการรายจ่าย 845,950.00

เหลือ 72,500.00
ประมาณการรายจ่าย 2564

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสอนระดับปริญญาตรี 456,050.00
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 100,080.00
เงินประกันสังคมเจ้าหน้าท่ี 5,004.00

ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางไปราซการ 80,000.00
เงินท่ีต้องนำส่งสถาบัน 50,000.00
เงินท่ีต้องนำส่งสถานศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่) 14,000.00
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน 10,000.00
ค่าประกันของเสียหาย (ไต้คืนเม่ือจบการศึกษา รหัส 62) 16,000.00
สำรองเงินค่าประกันของเสียหาย (ได้คืนเม่ือจบการศึกษา รหัส 63) 20,000.00
สำรองเงินฉุกเฉิน 13,296.00

โครงการ ผู้รับผิดชอบ

1 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

งานอาชีวศึกษา 
บัณฑิต 4,000.00

2
ปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564

งานอาชีวศึกษา 
บัณฑิต 5,360.00

3 ปีจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

งานอาชีวศึกษา 
บัณฑิต 13,920.00

แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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โครงการ ผู้รับผิดขอบ
4 เพิ่มคุณภาพการเรียนของนักสืกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ

บัญชี
ภาควิขาการบัญชี 57,240.00

5
การสอบมาตรฐานวิขาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย 
ปฏิบัติการ ข้ันปีท่ี 2สาขาการบัญชี ภาควิขาการบัญชี 1,000.00

แผนปฏิบ้ตราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาซีวสืกบาแพร่
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1.โครงการ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาซีวศึกษาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสรีมสร้างทรัพยากรมนุษย์
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศ โดยพระราชบัญณัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปีาหมายในการปรับปรุงการจัดการ 

เรียนการสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการชองประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด ้าน ค ุณ ธรรม  จร ิยธรรม แ ล ะค ุณ ล ัก ษ ณ ะท ี่พ ีงป ระส งค ์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



630

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบรีหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูทีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประขาธิปใตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และ 
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาลนา

12. คำนึงถึงผลประโยขนํฃองส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

แผนปฎิบ้ตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิฃาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตริมาตั้งแต่ปี 

การศึกษา 2556 และดำเนินการควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2558 ในทุกปีการศึกษา 
จะมีคณะกรรมการประเมินภายในระดับหลักสูตรจาก สกอ. มาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังน้ัน ทางภาควิขา 
การบัญชี จึงเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
ภายใน อีกท้ังจัดทำผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2558

5.2 เพื่อให้หลักสูตรมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557

6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 หลักสูตรมีคุณภาพตามตัวปงขี้ ทุกข้อของเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
6.1.2 หลักสูตรมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายในระดับอุดมศึกษา

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตรคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2558
6.2.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

แผนปฎิบ่®ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเมินงาบ
3. ดำเมินงาบตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเมินงาบ
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าอาหารกลางวัน (120*15)
8.2 ค่าอาหารว่าง (35*15)*2
8.3 ค่าเอกสารจัดทำการประเมินๆ 

หมายเหตุ ( คณะกรรมการ 4 ท่าน คณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ท่าน อาจารย์ 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบบำรุงการศึกษา
4,000 บาท ได้แก่

1,800 บาท 
1,050 บาท 
1,150 บาท

9.1 หลักสูตรมีคุณภาพตรงตามกรอบมาฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ
9.2 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากผลลัมฤทธการเรียนการสอนตามหลักสูตร
10.2 จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตริ
10.3 ใข้แบบสอบถามความพึงพอไจของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละภาคเริยน

ลงข่ือ ท'? ผู้เสนอ
(นางสาวพึมภกา คะขา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
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ลงซ่ือ
(นายสุทธิพงษ์ โซติพสุ,ทธิเมธี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่
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2.โครงการ ปิจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4. ต้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
6. ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมชองประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างชองหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 

พัฒนาประเทศ
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถีงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสรีมการมิส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มิมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะชองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต่ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
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2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบรีหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิบ้ต
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3 .2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0 พอประมาณ 0 มีเหตุผล 0 มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประขาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์!ทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเปีนประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิษัติตามพระราขด0ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไร้ใข้เม่ือยามจำเปีน มีไว้พอกินพอใช้ ล้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ี 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

13. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยฃนํฃองตนเอง

แผนปฎิบ้ตราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



636

3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาขีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตริ หลักสูตร 
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในลังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2556 จนถึงปีปีจจุบัน ได้มีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2563 ในระดับข้ันปริญญาตรืปีท่ี 2 นอกจากจะมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาชีพ อีกทั้งเปีนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเพ่ือการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต 
อีกท้ังเสริมสร้างนักศึกษาเปีนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพของตนเอง
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการเลือกสืกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพและเตรียมตัวความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง  ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้ 
พร้อมอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จใน 
อนาคต

6. เปีาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษาปริญญาตรีข้ันปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวนท้ังหมด 15 คน
6.2 เซิงคุณภาพ

6.2.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพและเตรียมตัวความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

6.2.2 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถ 
ปร ับต ัวได้อย่างเหมาะสมเพื่อเข ้าสู่การประกอบอาชีพและดำเนินช ีว ิตได้อย่างประสบ 

ความสำเร็จในอนาคต

7 . ก ิจ ก ร ร ม แ ล ะ ห ร ือ ข ั้น ต อ น ด ำ เ น ิน ก า ร / ร ะ ย ะ เ ว ล า /ส ถ า น ท ี่
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7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษา

เปีนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,920 บาท ได้แก่
8 .1 ค่าจ้างรถตู้โดยสารเหมาจ่าย(1,800 * 2 ค ั บ)*2 วัน 7,200 บาท
8.2 ค่าน้ํามันรถ (800 * 2 คัน) 1,600 บาท
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ {(4 คน * 240) * 2 วัน} 1,920 บาท
8.4 ค่าที่พักเหมาจ่ายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ {(4 คน * 800) * 1 คืน} 3,200 บาท

หมายเหตุ (อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และนักศึกษา 15 คน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
อิสระและเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม

9.2 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อเข้าสู่การ 
ประกอบอาชีพ โดยดำเนินชีวิตได้อย่างหม่ันใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงซ่ือ พ
(นางสาวพิมภิกา คะขา) 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

ผู้เสนอ
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ลงซ่ือ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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3.โครงการ ปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)
ประจำปีการศึกษา 2564

1. ขื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ต้านความม่ันคง
3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 

พัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเช้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการศึกษาชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต่ใช้
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
2. การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต
2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มีเหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประชาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ช่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดิงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดิต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ี 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดิ

11. มิความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. ค0าบีงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศซาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิขาขีพอย่างมิคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิขาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

4. สภาพป้จจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2556 จนถึงปีปิจจุบัน ได้มีนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นปีท่ี 1 ท่ียังไม่ทราบถึงระเบียบวินัย และวิธีการใน 
การปฏิบัติตน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิขาชีพท่ีเลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อขี้แจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสาย 
ปฏิบัติการ

5.2 เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิซาชีพท่ีเลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป้าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวขี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จำนวน 20 คน
6.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต จำนวน 5 คน

6.2 เซ ิงค ุณ ภาพ

6.2.1 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตริ
6.2.2 นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย และแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

แผนปฏิบัติราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



642

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอบดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญ,ชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เบ็เนเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าจ้างรถดู้โดยสารเหมาจ่าย (1,800 * 2 คัน)
8.2 ค่าน้ํามันรถ
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (4 คน * 240)

งบบำรุงการศึกษา 
5,360 บาท ได้แก่ 

3,600 บาท 
800 บาท 
960 บาท

หมายเหตุ (อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และนักศึกษา 20 คน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข ้าใจเก ี่ยวก ับแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและ 
เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม

9.2 น ักศึกษารับทราบถึงระเบ ียบวิน ัย และแนวทางปฏิบัติในการศึกษาต่อ และเตรียมพร้อมเข้าส ู่ 
ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงซ่ือ $เสนอ
(นางสาวพิมภิกา คะซา)

ต0าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
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ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

(นายสุทธิพงษ์ โซสิพสุ'ทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผ้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

(นายโอภาส ปิญญาพฤกษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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4.โครงการ เพิ่มคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิซาการบัญชี

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานภาควิขาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ต้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ต้านการศึกษา

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา

3.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พิงประสงค์

1.1 ต้านความรู้
1.2 ต้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ต้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ต้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ต้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ต้านการบริหารจัดการ
2.4 ต้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ต้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรีกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ต้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ต้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  มเีหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ช่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มิสติปีญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/สังคม/ล่ีงแวดล้อม/วัฒนธรรม
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3.7 นโยบาย 3D 0 Democracy (ประฃาธิปไตย)
0 Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0 Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญอุ{ต่อพ่อแ ม ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์Iทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปีน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประฃาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หสักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหสือก็แจกจ่ายจำหน่าย และ 
พร้อมท่ี จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยขน่ของส่วนรวม และของขาติมากกว่าผลประโยขนึฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศขาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกข่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพขีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. การพัฒนาประลิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาขีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนต้านวิขาขีพอย่างมีคุณภาพไต้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาควิซาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้เปีดการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี 

บัณฑิต สาซาวิซาการบัญชี (ต่อเน่ือง) ซ่ึงการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ผึเกทักษะในสถานประกอบการเพ่ือให้มี 
ความรู้จากการปฏิบัติจริง และต้องมีความรู้ท่ีก'ว้าง’ไกล ทันต่อเหตุการถทนโลกยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อล่งผลลัมฤทธ๋ึ 
ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามจุดประสงค์ซองหลักสูตรและดัวซ้ีวัดซองการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี 
กำหนด ดังน้ัน จึงต้องให้นักศึกษาภาควิซาการบัญชี ไปสัมมนาและศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีมีความทันสมัย 
เก่ียวข้องกับสาขาวิซาตามท่ีหลักสูตรกำหนด จึงใต้จัดทำโครงการน้ีฃ้ึน เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซองสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
ดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามดัวซ้ีวัดของการประกันคุณภาพซองการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี
5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ต้านอาชีพจากแหล่งเรียนรู้จริง

6. เปัาหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับซาตแิละตัวซี้วัดความสำเร็จ
6.1 เซิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษามีคุณภาพตามตัวปงซี้ ทุกข้อซองเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
6.1.2 นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนในระดับ 2 ข้ึนไป

6.2 เซิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีความรู้ความสามารถในวิซาชีพตามจุดประสงค์ของ 

หลักสูตร
6.2.2 นักศึกษานำความรู้!ปประกอบอาชีพมีรายไต้สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างภาคภูมิใจ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ,ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ดำเนินงานตามโครงการ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานที่ดำเนินการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ งบบำรุงการศึกษ'า

57,240 บาท ได้แก่เบ็]นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8 .1 ค่าจ้างรถตู้โดยสารเหมาจ่าย{ ( 3 คัน* 2 , 0 0 0 ) * 4 วัน}
8.2 ค่าน้ํามันรถ (5,000 * 3 คัน)
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ {(7 คน * 240) * 3 วัน}
8.4 ค่าที่พักเหมาจ่ายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ {(7 คน * 800) * 2 คืน}
8.5 ค่าของท่ีระลึก

24.000 บาท
15.000 บาท 

5,040 บาท
11,200 บาท 

2,000 บาท
หมายเหตุ (อาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และนักศึกษา 20 คน)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษา จำนวน 20 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์มีผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
9.2 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากผลลัมฤทธี้การเรียนการสอนตามหลักสูตร
10.2 จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี
10.3 ไข้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียน

(นางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิขาการบัญขี

(นายสุทธิพงษ์ โขติพึสุทธิเมธี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงซ่ือ
(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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5.โครงการ การสอบมาตรฐานวิซาซีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซ้ันปีท่ี 2 
ลาฃาวิซาการบัญซี

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผ ิด ขอบ งานภาควิซาการบัญซี ฝ่ายวิซาการ
2. ลักษณะโครงการ □  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

0  โครงการตามภาระงานประจำ 
□  โครงการพิเศษ (ไม่ใซ้งบประมาณ สอศ./สถานศึกษา)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
1. การปฏิรูประบบการติกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราซบัญญัติการติกษาแห่งซาติ 

ฉบับใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการติกษา
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการติกษาเพ่ือบรรลุเป๋าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงติกษ-าธิการ
1. การจัดการติกษาเพื่อความมั่นคงซองซาติ
4. การสร้างโอกาสทางการติกษาต่อเนื่องตลอดซีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวติกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใข้หสักธรรมาภิบาล

3.5 มาตรฐานการติกษาของวิทยาลัยอาซีวศึกษาแพร่
1. คุณลักษณะซองผูส้ำเร็จการศึกษาอาซีวติกษาท่ีพิงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใข้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพิงประสงค์

2. การจัดการอาซีวติกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาซีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาซีวติกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
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2.5 ด้านการดูแลซ่วยเหลือผู้เรียนของครูท่ีปรึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์
3. การสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3 ห่วง 0  พอประมาณ 0  ม เีหตุผล 0  มีภูมิคุ้มกัน
- เง่ือนไข 0  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

0  คุณธรรม (ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปิญญา)
- สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 0  วัตถุ/ลังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

3.7 นโยบาย 3D 0  Democracy (ประซาธิปไตย)
0  Decency (คุณธรรมจริยธรรม)
0  Drug & Free (ห่างไกลสารเสพติด)

3.8 คุณธรรมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณีใ,นส่ิงท่ีดี-งามเพ่ือส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่ง'ปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราซดำรัสซองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใข้หลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราซดำรัสซอง พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใข้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใข้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ี 
จะซยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมีคุ้มกันท่ีดิ

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยซน่ฃองส่วนรวม และของซาติมากกว่าผลประโยซนึฃองตนเอง
3.9 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดแพร่

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงซองจังหวัดแพร่ ลังคมและประเทศซาติ
3. การพัฒนาตักยภาพคนทุกซ่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพซองระบบบริหารจัดการศึกษา
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3.10 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาซีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานประกอบการ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาซีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

กำลังคนอาชีวศึกษา
4. สภาพปีจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตริมาตั้งแต่ปี 
การศึกษา 2556 และดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตริเทคโนโลยีบัณฑิต ซ้ันปีท่ี 2 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาให้มี 
ประลิทธึ๋ภาพต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปีจจุบัน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

5.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิชองผู้สำเร็จการศึกษา
6. เป็าหมาย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติและตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษามีคุณภาพตามตัวปงฃี้ ทุกช้อฃองเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
6.1.2 นักศึกษามีการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558
6.2.2 นักศึกษาได้รับการรับรองจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

7. กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือชั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ว ิธ ีการดำเน ิน การ
ระยะเวลาดำเน ิน การ

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เลนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา

7.2 สถานท่ีดำเนินการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
8.1 ค่าเอกสารจัดทำข้อสอบมาตรจาน

งบบำรุงการศึกษา
1,000 บาท ได้แก่

1,000 บาท
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9.1 นักศึกษามีคุณภาพตรงตามกรอบมาฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งซาติ
9.2 นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากผลลัมฤทธ้ิการเรียนการสอนตามหลักสูตร
10.2 จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี
10.3 ไข้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียน

(นางสาวเกสร จงป็ญญาวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

(นายสุทธิพงษํ ไซติพิสุ-ทธิเมซิ) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการ

ลงซอ
(นายโอภาส ป็ญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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ปฏิทินการปฏิบัต ิราขการ/ดำเนินงาน ตามภาระงาบประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ป ีงบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วย ะ บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

รวมทังสินเป็นเงินงบประ

ขื่อ - สก ุล/ 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

มาณ 700,000 1,192,900 1,015,475 2,261,175 1,315,400 1,318,280 876,380 1,592,590 1,111,375 950,700 859,300 985,250 14,178,825
งาบตามภาระงานประจำ

1.1 งบดำเนินงาน 8 ,4 9 8 ,5 0 0 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 798,500 8,498,500
1.2 งบลงทบ

- ค่าครุภัณฑ่
- ค่าส่ิงก่อสร้าง

งานพัสดุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งานอาคาร
โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ

1.โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย 5 8 ,0 0 0 5 8 ,0 0 0 58 ,0 0 0

2.โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาคาสตร์ งานหลักสตร 20,000 20,000 20,000

3.โครงการการจัดการเรียบการสอนตาม 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : 
MEP)

งานหลักสตร 6 2 0 ,0 0 0 155 ,000 155 ,000 155 ,0 0 0 155 ,000 6 2 0 ,0 0 0

4.โครงการการลดป้ญหาการออกกลางคัน 
ของนักเรียน งาบครูท่ีปรีกษา 20,000 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 10,000 20,000

แผนปฏิบัตัราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่



■■■■■

ท่ี
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ - สก ุล/ 

งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม-ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

5.โครงการปีกอบรมและบรีการวิขาชีพ 

เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องลื่น และ 

หน่วยงานอื่นๆ

โครงการพิเคษ 239,100 - - - - 100,000 - - - 139,100 - - - 239,100

3

6.โครงการศูนย์ช่อมลร้างเพื่อชุมชน(Fix it 
center) โครงการพิเศษ 500,000 - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 500,000

7.โครงการการหารายโด้ระหว่างของ 

นักเรียน นักศึกบาที่ยากจบ
งานการค้า 30,000 - - - - - - - - 10,000 10,000 10,000 - 30,000

ร-โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
งานการค้า 80,000 - - - - - - - - - 40,000 40,000 - 80,000

โครงการตามภาระงาบประจำ

1.โครงการการจัดการเรียนการสอนธรรม 

ในสถานศึกษา (ไม่ใช้ งปม.)
งานหลักสูตร - - - - - - - - -

2.โครงการเสรีมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

สายอาชีพของนักเรียนนักศึกษาระดับขั้น 

ปวซ.1 ปีการศึกษา2564

งานหลักสูตร 5,500 - - - - - - 5,500 - - - - 5,500

3.โครงการเสรีมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

สายอาชีพของนักเรียนระดับขั้นปวส.1 ปี 

การศึกษา 2564

งานหลักสูตร 14,000 - - - - - - - 14,000 - - - - 14,000



ท่ี
งาบ/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ - สก ุล/ 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ร.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

4.โครงการการจัดตารางสอนพิมพ์ 

ตารางสอบและตรวจตารางภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปี 

การศึกษา 2564

งานหลักสูตร 3,500 - - - - - - - - - - - 3,500.00 3,500

ร-โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอน 

ทางการศึกษา(Pre v-net) ของนักเรียน 

นักศึกษาระดันชั้น ปวซ.3 และ ปวล.2

งาบหลักสูตร 5,000 - - - - - - - - - 5,000 - 5,000

6.โครงการเปีดน้านวิชาการ (Open house) งานหลักสูตร 100,000 - 100,000 - - - - - - - - - 100,000

7.โครงการการแข่งชันทักษะทางวิชาการ 

ระดับหน่วย ระดับ อศจ.ระดับภาค 

ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

งาบหลักสูตร 450,000 - 100,000 - 100,000 - 250,000 - - - 450,000

ร-โครงการปีกอบรมเซิงปฏิบัติการณ์การให้ 

ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและ 

ประเมินผลตามสภาพจริง

งานวัดผล 25,000 - 25,000 - - - - - - - - 25,000

9.โครงการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน 

วิชาชีพ
งานวัดผล 10,000 - - - 10,000 - - - - - - - - 10,000

10.โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐาน 

วิชาชีพสู่สากล
งานวัดผล 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - 20,000

11 .โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลนก่ผู้เรียบ
งานวัดผล 5,000 - - 5,000 - - - - - - - - - 5,000

แผนปฎิบัตัราชการ ประจำปีงนประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่



ที่
งาบ/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ขื่อ - สก ุล/ 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ศ.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

12.โครงการรักการอ่าน งานวิทยบริการ 8,000 - - - - - - - - - - 8,000 - 8,000

13-โครงการแนะแนวการเรียนการสอน 

ระบบทวิภาคี
งานทวิภาคี 5,000 - - - - - - - 5,000 - - - - 5,000

14.โครงการนิเทศติดตามผลการปีก 

ประสบการณ์วิ‘ชาชีพและปีกอาชีพ
งานทวิภาคี 84,680 - - - - - - 84,680 - - - - - 84,680

15-โครงการปฐมนิเทศนักเรียบ นักศึกษา 

ปีกประสบการณ์วิ‘ซาชีพ/ปีกอาชีพ
งานทวิภาคี 54,950 - - 27,475 27,475 - - - - - - - - 54,950

16.โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาปีก 

ประสบการณ์วิ‘ซาชีพ/ปีกอาชีพ
งานทวิภาคี 15,000 - - - - - - - 15,000 - - - - 15,000

17.โครงการประ‘ชาล้มพันธ์หน่วยงาน 

สถานประกอบการ
งานทวิภาคี 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000

18.โครงการประ‘ชุมล้มมานาเชีงปฏิบ้ติการ 

การพัฒนาแผนการปีกอาชีพของครูปีกใน 

สถานประกอบการ

งานทวิภาคี 76,800 - - - 20,000 - 20,000 - 36,800 - - - - 76,800

19.โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม 

ไทย
สามัญสัมพันธ์ 5,000 - - - - - - - - - 5,000 - - 5,000

20.โครงการทดสอliPre Toeic ของ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สามัญสัมพันธ์ 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000

21.โครงการ'วันสำคัญ'ของ'ขาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
งานกิจกรรม 35,000 - - - 35,000 - - - - - - - - 35,000



งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ - สก ุล/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ท่ี งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ

ท ืพ
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มี.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รวมเป็น 

เงิน

22.โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง ฟังธรรม 

เดือนละหน
งานกิจกรรม 5,000 - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - 5,000

23.โครงการเรือนเพาะชำภูมิปัญญาภูรณา 

การวิถี
งานกิจกรรม 5,000 - - - - 2,500 - - - - - 2,500 - 5,000

24.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด 

โบสถ์คริสต์ วิทยาลัยและชุมซน
งานกิจกรรม 2,250 - - - - - - - - - - - 2,250 2,250

25.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรร 

มาภิบาลในสถานดืกษาคู่หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและการปฐมมิเทค 

สมาซิกองต์การนักวิชาการนักวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทศไทยใหม่ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการเรียนลายอาชีพ 

ประจำปีการสืกษา 2564

งานกิจกรรม 150,000 - - - - - - - 150,000 - - - - 150,000

26.โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพและ 

ชมรมอิสระ
งานกิจกรรม 45,000 - - - - - - - 45,000 - - - 45,000

27.โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง งานกิจกรรม 40,000 - - - 10,000 10,000 20,000 - - - - - - 40,000

28.โครงการการประชุมทางวิชาการ 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 

ไทย และการแช่งช้บทักษะวิชาชีพ วิชา 

พื้นฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวดืกษา 

จังหวัดแพร่ ระดับภาคเหนือและระดับชาติ

งานกิจกรรม 100,000 - - 50,000 50,000 - - - - - - - - 100,000

แผนปฎิบัดัราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : วิทยลัยอาชีวสืกษาแพร่



ท่ี
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ช่ือ - สก ุล/ 

งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ล.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

29.โครงการแข่งขันกีฬาอาซิวเกมส์ระดับ 

อาซิวศึกษาจังหวัดระดับภาคระดับ‘ชาติ
งานกิจกรรม 100,000 - - - - - - - - - 100,000 - - 100,000

30.โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิ,ชาซิพ

และเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทคไทย ระดับหน่วย 

หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งานกิจกรรม 1,500 - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500

31.โครงการการพัฒนาคุณภาพลูกเสือ 

วิสามัญ
งานกิจกรรม 70,000 - 10,000 - 20,000 - - - - - 40,000 - - 70,000

32.โครงการอา1ชีวะแพร่'ร่วม'ใจย้ิม'ไหว้สวัสดี 

(ไม่ใช้ งปม.)
งานกิจกรรม - - - - - - - - - - - - -

33.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเอง 

สู่ความเป็นเลิศ
งานกิจกรรม 2,500 - - - - - - - - 2,500 - 2,500

34.โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาลี 

ภายในต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 

2564

งานกิจกรรม 40,000 - - - 40,000 - - - - - - - - 40,000

35.โครงการพัฒนางานนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรม 20,000 - - - - - - - 20,000 - - - - 20,000

36.โครงการประชุมผู้ปกครองและ 

ปฐมนิเทศนักเริย'น นักศึกษาระดับชั้น 

ปวช.1 ปวส.1 (ใช้งบสมาคมๆ)

งานแนะแนว 125,000 - - - - - - - 125,000 - - - - 125,000

37.โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเซิงรุก งานแนะแนว 10,000 - 5,000 - - 5,000 - - - - - - - 10,000



ท่ี
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ขื่อ - สก ุล/ 

งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท๋ึโช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ร.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

38.โครงการมอบทุบการศึกษาแก่'นักเรียน 

นักศึกษา (ไมใช้ งปม.)
งานแบะแนว - - - - - - - - - - - - - -

39.โครงการมัขฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 2,000 - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000

40.โครงการปีจฉิมนิเทศนักเรียบ นักศึกษา 

และงานบายเบียร์
งานแนะแนว 265,900 - - - - 265,900 - - - - - - 265,900

41.โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่ 

ใช้ งปม.)
งานแนะแนว - - - - - - - - - - - - - -

42.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียบ 

นักศึกษาเพื่อแก้ปีญหาด้านความเลี่ยง 5 

ด้านโดยใช้กระบวนการอบรมและดนตรี 

กีหา นันทนาการ

งานปกครอง 30,000 - - - - - - - - 30,000 - - - 30,000

43.โครงการตรวจสุขภาพและหาลารเสพ 

ติดนักเรียบ นักศึกษา
งานสวัสดิการ 258,150 - - - - - - - 258,150 - - - - 258,150

44,โครงการลดปีญหาการออกกลางคัน 

ของผู้เรียบ
งานครูท่ีปรึกษา 20,000 - - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 - - 20,000

45.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

(ใช้งบ สอศ.)
งาบครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - - -

46.โครงการประขุมผู้ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา 79,875 - - - - - - - - 79,875 - - - 79,875

47.โครงการกิจกรรมพบและให้คำปรึกษา 

นักเรึยน นักศึกษา (Home Room)
งานครูที่ปรึกษา 2,700 - - - - - 2,700 - - - - - - 2,700

แผนปฏิบัคัรา,ซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่



งาน /โค รงก าร/ก ิจก รรม /งบ รายจ ่าย / 
รายการ

ขื่อ - สก ุล/ แผน การใช ้จ ่ายงบ ป ระม าณ  ป ี 2 5 6 3

ท่ี งาน /แ ผ น ก ท่ี 

ใช ้จ ่าย
งบประมาณ 

ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

48.โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาบ 

อิเล็กทรอนิกส์‘บองนักเรียน นักศึกษา (E - 

Portfolio)

งานครูที่ปรึกษา 2,500 - - - 2,500 - - - - - - - - 2,500

49.โครงการคลินิกการให้คำปรึกษา 

นักเรียน นักศึกษา (ไมใช้ งปม.)
งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - - -

50.โครงการรณรงค์ฟ้องกันและแก้ไข 

ฟ้ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

(ไมใช้ งปม.)

งานครทูี่ปรึกษา - - - - - - - - - -

51.โครงการฟ้องกับและแก้ปีญหาการ 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
งาบครูที่ปรึกษา 2,500 - - - 2,500 - - - - - - 2,500

52.โครงการพบกันก่อนสาย งาบครูที่ปรึกษา 2,500 - - - - - 2,500 - - - - 2,500

53.โครงการการตรวจติดตามควบคุมการ 

เช้าหอพัก บ้านเข่าของนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ 10,000 - - - - - 5,000 2,500 2,500 - - - 10,000

54.โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้าน 

สุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ
งานสวัสดิการ 2,700 - - - - - - - - 2,700 - - 2,700

55.โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

สุขากิบาล อาหารแก,ผู้ป'ระกอบการการ 

จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

งานสวัสดิการ 2,000 - - - - - - - 2,000 - - - - 2,000

56.โครงการสถานศึกษาปลอดภัย งานสวัสดิการ 2,300 - - - - - - - - - 2,300 - 2,300



งาบ/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/
รายการ

ช่ือ - สกล/ 
งาบ/แผนกที 

ใช้จ่าย
งบประมาณ 

ทีใช้

แผบการใช้จ่ายงบประมาณ จ 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 3.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

57.ใครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการ 

ลื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับ 

นักเรัยน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งานความร่วมมิอ 12,400 12,400 12,400

58.โครงการมอบใบประกาศปิยบัตรแก่ 

ผ้สำเร็จการศึกษา
งาบทะเบียน 87,880 87,880 87,880

59.โครงการคบดี ครัอาชีวะแพร่ งานบุคลากร 15,000 15,000 15,000

60.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี‘บอง 

บุคลากรในสถานศึกษา (ไมใช้ งปม.)
งาบบคลากร

61 .โครงการวับมุทีตาจิตผู้สูงอายุ 

อาชีวศึกษาแพร่
งาบบุคลากร 10,000 5,000 5,000 10,000

62.โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิ 

ทัศน์ภายใบสถานศึกษา
งาบอาคาร 50,000

63.โครงการห้องบํ้าห้องส้วมสะอาดน่าใช้

50,000 50,000

งาบอาคาร 20,000 20,000 20,000
64.โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และ 

บํ้าประปา ภายใบวิทยาลัย
งาบอาคาร 30,000 30,000 30,000

65.โครงการดูแลรักษาและปรับปรุง 

ห้องเรียบ ห้องปฎิบัติการอาคารสถานที่(รส)
งาบอาคาร 30,000 30,000 30,000

66.โครงการเวทีแสดงความสามารถ งาบประขาสัมพันธ์ 5,000 5,000 5,000

แผนปฏิบัตัราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่

6๓
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. งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ขื่อ - สก ุล/ 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 ๓.ย.-64 พ.ค.-64 มี.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น

เงิน

67.โครงการการอบรมเซิงปฏิบัติการ 

ขับเคลื่อนหลักปรัขญาของเศรษกิจ 

พอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อรองรับการ 

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

งานประกัน 115,640 - - - - - - - 115,640 - - - - 115,640

68โครงการอบรมเซิงปฏิบ้ติการการจัดทำ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2565-2570
งานวางแผน 15,000 - - - - - - - - - - 15,000 15,000

69.เครงกา,ร,’•งดหาผลง,เนวจย นวดกรรม 

งานสร้างสรรค์โครงงานและลื่งประดิษฐ์ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

งานวิจัย 29,500 - - - - - - 29,500 - - - 29,500

70.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
งานศูนย์ข้อมูล 200,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000

71.โครงการประเมินสถานศึกษารางวัล 

พระราขทาน ปีการศึกษา 2563
งานประกับ 50,000 - - - - - - - - - - - - -

72.โครงการการจัดทำลื่อการเรียนการสอน 

โดยบูรณาการใข้เทคโนโลยีเพ่ือผู้เรียนใน 

ศตวรรที่ 21

งานหลักสูตร 20,000 - - - - - - 20,000 - - - - 20,000

73.โครงการการอบรมเซิงแนวทางการ 

ขับเคลื่อนกระบวบการ“ ขุมขนแห่งการ 

เรียนเรียบรู้ทางวิขาขีพ” (PLC)

งานหลักสูตร 26,200 - - - - - - 26,200 - - - - - 26,200



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ -ส ก ล / 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท่ีใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ร-ย.-64 ก.ค.-64 ศ.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

นบ

74.โครงการการอบรมเชีงปฎํบ้ตการเชียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบแผน 

สมรรถนะ

งานหลักสูตร 24,200 - - - - - 24,200 - - - - - - 24,200

75.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
งานห้องสมุด 40,000 - - - - - - - - - - - 40,000 40,000

76.โครงการซ่อมแซมโปรเจคเตอร' สำหรับ 

ห้องเรียน ห้องปฏินัติการ
งานส์อการเรียน 30,000 - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000

77.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ 3,000 - - - - - - - - - 3,000 3,000

78.โครงการจ ัด หาครุภัทฑ์ตู้เก็บเอกสาร 

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
การจัดการ 8,000 - 8,000 - - - - - - - - - - 8,000

79โครงการจ ัด หาม่านังแสง ห้อง 337 

สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน
การจัดการ 14,400 - 14,400 - - - - - - - - - - 14,400

80โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ 

ครุภัณฑ์สาขาวิขาการตลาด (ห้อง 523)
การตลาด 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - 20,000

81.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ 

ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด
การตลาด 20,000 - - - - - - - - - - - 20,000 20,000

82.โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ 

สายอาชีพของนักศึกษาระดับปวส.1 ปี 

การศึกษา 2564

การตลาด 3,000 - - - - - - - - - - - 3,000 3,000

83.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ 

ครุภัณฑ์สาขาวิขาชีพการตลาด
การตลาด 20,000 - - - - - - - - - - - 20,000 20,000

แผนปฎิบัตัราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่



ะร
!. งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ - สก ุล/ 

งาน/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ทใข้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ร.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

84.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 

ประจำสาขาวิ‘ชาการบัญชี
การบัญชี 5,000 - 5,000 - - - - - - - - - - 5,000

85.โครงการ'จัดหาครุภัณฑ์พัดลมเพดาน 

ประจำห้อง 432 434 และ 435 สาขาวิขา 

การบัญชี

การบัญชี 13,200 - - - 13,200 - - - - - - - 13,200

86.โครงการจัดครุภัณฑ์โต๊ะบัญชีนักเรียน 

ห้อง 513 สาขาวิขาการบัญชี
การบัญชี 24,000 - - - 24,000 - - - - - - 24,000

87.โครงการปีกสมรรถนะทางวิขาชีพนัก 

บาร์เทนเดอร'เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการ 

แข่งขันการทักษะวิขาชีพระดับภาค/ 

ระดับประเทศ

การโรงแรม 10,000 - - - 10,0๓ - - - - - - - - 10,000

88.โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนางา 

นคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000

89.1ครงการอบรมเซงปฏิบัติการการ 

ออกแบบ UX/UI Design การออกแบบ 

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กับผู้บริโภค

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

กราทัก

20,000 - - 20,000 - - - - - - - - - 20,000

90.โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

สตูดิโอสาขาวิขาการคอมพิวเตอร์กราทัก

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

กราทัก

30,000 - - - - 30,000 - - - - - - - 30,000



ท่ี
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ข่อ -  สถ ุล / 

งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ 

ท ีฬ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม-ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็น 

เงิน

91.โครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ 

สำนักงาน

สาข่าวิข่า 

คอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจ

20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000

92โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องพักครู 

และห้องปฎิบ้ตการคอมพิวเตอร์

ลาข่าวข่า 

คอมพิวเตอร์ 

ธรกิจ

20,000 - - - - - 20,000 - - - - - 20,000

93.เครงการการอบรมเข่งปฎํบติการเข่ยบ 

โปรแกรมภาษาpythno ตรวจจับวัตถุบน 

บอร์ด Raspberry Pi

สาข่าวข่า 

เทคโนโลย 

สารสนเทศ

30,000 - - - - - - 30,000 - - - - - 30,000

94.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบ้ติการ 

743 สาข่าวิข่าวิจิตรติลง
สาข่าวิจิตรติลง 10,000 - - - - - - 10,000 - - - - - 10,000

95.โครงการ ปรับปรุงห้อง 132 ทนสามัญลัมพันt 20,000 - - - - 20,000 - - - - - 20,000

96.โครงการ อบรมพัฒนาทักษะ 

ภาษาอังกฤษโดยการใช้Application Echo 

VE ให้แก่นักเรียน นักติกษา

ทนสามัญลัมพัน' 5,000 - - - - 5,000 - - - - - - - 5,000

97.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ประวัติศาสตร์ข่าติไทยและติกษาดูงาบ

แผนกวิข่า 

สามัญสัมพันธ์
8,000 - 8,000 - - - - - - - - - - 8,000

98.โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการ 

สื่อสารภาษาอังกฤษเพึ๋อเตรียมความพร้อม 

สำหรับการทำงาน

แผนกวิข่า 

สามัญสัมพันธ์
10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000

99. โครงการติดตั้งตาข่ายกับบกอาคาร 

แปรรูปอาหาร

สาข่าวิข่า 

อาหารและ 

โภข่นาการ

5,000 - - - - - - - - 5,000 - - - 5,000

แผนปฎิบัตัราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาข่วติกษาแพร่



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ 

รายการ

ชื่อ -  สก ุล/ 

งาบ/แผนกที่ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ

ทีโ-ร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
รวมเป็บ 

เงิน

100.โครงการปรับปรุงห้องนํ้าอาคารแปร 

รูปอาหาร

CT ITJ น■อ 1

อาหารและ 

โกซนาการ

15,000 - - - - - - - 15,000 - - - - 15,000

101.1ครงการ อบรมเชีงปฎํบ้ติการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (‘ขนมปีง)

อาหารและ 

โภชนาการ
37,700 - - - - - 37,700 - - * - - - 37,700

102.โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การ 

เป็นผู้นำ
งาบกิจกรรม 40,000 - 40,000 - - - - - - - 40,000

103.โครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการการเขียน 

โครงการและแผนปฎินัติงานเพื่อเพม 

ภักยภาพการบริหารจัดการ‘ซมรมวิชาชิพ 

และองค์การนักวิชาชีพใบอนาคตแห่ง 

ประเทศไทย

งานกิจกรรม 20,000 - 20,000 - - - - - - - - 20,000

104.โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
งาบสวัสดิการ 100,000 - - - - - 100,000 - - - - 100,000

105.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

งานสวัสดิการ 

นักเรียน 

นักศึกษา

25,000 - - - - 25,000 - - - 25,000

106. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 

งานทะเปียน
งาบทะเปียน 17,750 * - 17,750 - - - - - - 17,750

107.โครงการอบรมสัมมนาเที่อพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา
งาบบุคลากร 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - 100,000



งา'น /โครงการ/ก ิจกรรม /งบ รายจ ่าย / 
รายการ

ช่ือ - สก ุล/ แผนการใชจ้ ่ายงบ ป ระม าณ  ปี 2563

ท่ี งาน /แผน กท ี่ 
ใชจ้ ่าย

งบประมาณ 
ทืใข้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค .-64 ล.ค.-64 ก.ย.-64

รวมเป็น 
เงิน

108.โครงการตดตั้งเพมเติมระบบเสิยงตาม 

สายภายในวิทยาลัย
ทน,ประ'ขาสัมพัน* 50,000 - 50,000 - - - - - - - - - - 50,000

109.โครงการอบรมภาษาจีนด้วย 

ภาษาอังกฤษ (Chinese Training in 

English)

งานความร่วมมอ 12,200 - - - - 12,200 - - - - - - - 12,200

110.โครงการพัฒนาสอการเรียนการสอน 

loT (อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)

สาขาวิขา 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ

33,000 - - - - - 33,000 - - - - - - 33,000

111.โครงการเทศกาลเค้กเพื่อเรียนรู้ งานการค้า - - - - - - - - - - - - - -

112.โครงการจัดหารครุภัณฑ์ 

เครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง 511 ห้อง 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 

ไทย

งานกิจกรรม 64,000 - 64,000 - - - - - - - - 64,000

11ร-โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สำหรับ 

ห้องเรียนห้องปฎิบ้ติการ

งานสื่อการ 

เรียนการสอน
17,800 - - - - 17,800 - - - - - - 17,800

แผนปฎิบัตัราซการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ะ วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่



ภาคผนวก





คำส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ท่ี \ p ระ',เ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถานศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ แผนการศึกษาแห่งขาติ 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ของจ ังหวัด ปรัซญา วิส ัยท ัศน ์ พันธกิจ และว ัตถ ุประสงค ์การดำเน ินงานของสถานศ ึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ิน การจ ัดทำแผน ปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
ของสถานศึกษา เป็นใปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให ้การส ่งเสริม สนับสนุน ให ้คำปรึกษา และ 
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาช ีวศ ึกษาและการป ีกอบรมวิชาช ีพ เพ ื่อนำโปเป ็นแนวทางการดำเน ินงาน 
ของสถานศึกษา ตามระเบ ียบสำน ักงานคณ ะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา ว ่าด ้วยการบริหารสถานศ ึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย ประกอบด้วย

ร).(ร) นายเอกชัย วงค์วรกุล ประธานกรรมการ
๑.๒ นายจรัญ ดันมา กรรมการ
๑.๓ นายกุญชร สารดี กรรมการ
๑.๔ นายสมปอง ดวงจิต กรรมการ
๑.๕ นายพัฒนพงษ์

a  t

พงษ์นวล
V  ร/

กรรมการ
๑ .๖ นายเชดพงษ แกวเอย กรรมการ
๑ .๗ พระครูโกศัยเจติยานุรักษ์ กรรมการ
๑. C& พระครูรัตนชยาภิธัซ กรรมการ
๑ .๙ นายดักดื้จึระ เวียงเก่า กรรมการ
๑.๑0 นางวิชชาพร ใจบาล กรรมการ
๑.๑๑ นางดารณี ชัยณีชยกุล กรรมการ
๑.๑๒ นายสิริชัย พัฒนศึริเวทิน กรรมการ
๑.๑๓ นางอังคณา รอบรู้ กรรมการ
๑.๑๔ นายโชคชัย พนมขวัญ กรรมการ
๑.๑๕ นายอภิรักษ์ อมจิตอนุสรณ กรรมการ
๑.๑๖ นางคันธาภรณ์ เวชศึลปคอง กรรมการ
๑.๑Gาเ นายวิทยา สุริยะ กรรมการ
๑.๑๔ นายสินทพ จิตใจ กรรมการ
๑.๑๔ นายประทีป บินชัย กรรมการและเลขานุการ

A d. คณะกรรมการอำนวยการ





๒. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล แก้ไข และอำนวย 
ความสะดวก ให้การจัดทำแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ ๒£๖๔ ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ตลอดจนช่วยแก้ป็ญหาต่าง  ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งขึ้แจง สร้างความเข้าใจแก่ครูและ 
บุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย

๒.๑ บายประทีป 
๒.๒ นางสาวพุทธชาติ 
๒.๓ นายสุทธิพงษ์ 
๒.๔ ว่าที่ร้อยตรีฐิติ 
๒.๕ นางสาวประภาภรณ์

บินชัย 
เกตุหิรัญ 
โซติพิสุทธิเมธี 
ทะบันชัย 
ปีอาทิตย์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

«1 Q J๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ จัดทำข้อมูลแผนการรับ 
นักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปีดสอน ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
ประกอบด้วย

๓ .๑ นายสุทธิพงษ์ โชติพีสุทธิเมธี ประธานกรรมการ
๓ .๒ นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ รองประธานกรรมการ
๓.๓ บายจรัญ ตันมา กรรมการ
๓ .๔ นางเพียงแพน อุปทอง กรรมการ
๓ .๔ บายสุเทพ ชำนาญ กรรมการ
๓ .๖ นางสาวรัชนีพร รักเรือง กรรมการ
๓ .๗ นางสาวเบญญาภา ช่วงทิพย์ กรรมการ
๓ .๘ นางสาวใสพิศ วงศ์คำลือ กรรมการ
๓ .๙ นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์ กรรมการ
๓ .๑๐ นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลปี กรรมการ
๓.๑๑ นายสายชล เจ ุ้ย กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวณัฐนรี ตงตระกูล กรรมการ
๓.๑๓ นายกิตติธัช ตันมา กรรมการ
๓.๑๔ นางตลับเพชร ใจเด็จ กรรมการ
๓.๑๔ นายประสพชัย สินธ์เทาว์ กรรมการ
๓ .๑๖ นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ กรรมการ
๓ .๑๗ นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทร์ กรรมการ
๓ .๑๘ นายทัศนะ แดนโพธ กรรมการ
๓ .๑๙ นางสาวพีมภิกา คะซา กรรมการ
๓.๒๐ นายนิพนธ์ ร่องพืช กรรมการและเลขานุการ
๓ .๒๑ นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓ .๒๒ นางสาวธนัซญา ข้ามแปด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตราชการประจำปี





-๓-

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิน้ตราซการประจำปี มีหน้าที่ ปฎิน้ติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิน้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ประกอบด้วย

๔.๑ นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสุทธิพงษ์ โชติพีสุทธิเมธี รองประธานกรรมการ
๔.๓ ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันขัย รองประธานกรรมการ
๔.๔ นางสาวประภาภรณี ปีอาทิตย์ กรรมการ
๔. ๔ นายจรัญ ตันมา กรรมการ
๔.๖ นายธนิพนธ์ กุณวงศ์ กรรมการ
๔.๗ นางเกศอรขญาณ์ คงอิว กรรมการ
๔.๘ นางสมาพร คิดศรี กรรมการ
๔.๙ นางสาวเกสร จงปีญญาวัฒน้ กรรมการ
๔.๑๐ นางประภาภรณี ธะนะวงศ์ กรรมการ
๔.๑๑ นายณัฐพล ตันขวัญ กรรมการ
๔. ๑๒ นางเพียงแพน อุปทอง กรรมการ
๔.๑๓ นางกรองทอง ซะม้าย กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวนงนุช สวิง กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน กรรมการ
๔.๑๖ นายนิพนธ์ ร่องพืช กรรมการ
๔.๑๗ นางปาริชาติ แสงหล้า กรรมการ
๔. ๑๘ นางสุทินา แสนบ่อ กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวรัชติธร พรหมคิลปี กรรมการ
๔.๒๐ นางปียะพันธุ ตันมา กรรมการ
๔.๒๑ นางวิยาดา ชนาธนาถพงศ์ กรรมการ
๔.๒๒ นางสาวปีติญา อาจไชยชาญ กรรมการ
๔.๒๓ นางสาวรัขนีพร รักเรือง กรรมการ
๔.๒๔ นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล กรรมการ
๔.๒๔ นางสาวใสพิศ วงศ์คำลือ กรรมการ
๔.๒๖ ว่าที่ ร.อ.สุรศักดี้ จันทรานิมิตร กรรมการ
๔.๒๗ นางสาวเบญญาภา ช่วงทิพย์ กรรมการ
๔.๒๘ นางสาวคุภมาส ญาณทัศนาการ กรรมการ
๔.๒๙ นางกรณิศ ขจรบุญณีนทร์ กรรมการ
๔.๓๐ นางสาวสายชล มงคล กรรมการ
๔.๓๑ นายสุเทพ ชำนาญ กรรมการ
๔.๓๒ นายดารงค์ สุพล กรรมการ
๔.๓๓ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ กรรมการ
๔.๓๔ นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์ กรรมการ
๔.๓๔ นางซลวรรณ์ เรือนคำ กรรมการ

/ ๔.๓๖ นางสาวกัลยาณี





-๔-

๔.๓๖ นางสาวก้ลยาณ ชมเชย กรรมการ
๔๓๗ ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง กรรมการ
๔๓๘ นายกิตติธัช ตันมา กรรมการ
๔๓๙ นายสายชล ชูจุ้ย กรรมการ
๔๔๐ นางปาริซาต สุพล กรรมการ
๔๔๑ บางสาวอัจฉราภรณ พิมพัศรี กรรมการ
๔๔๒ นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวฒิ กรรมการ
๔๔๓ นางสาวณัฐบรี ตั้งตระกูล กรรมการ
๔.๔๔ นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ กรรมการ
๔.๔๕: นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์ กรรมการ
๔๔๖ นายประสพชัย สินธุเทาว์ กรรมการ
๔๔๗ บางพีชรีพรรณ บุญประสิทธิ, กรรมการ
๔.๔๘ นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม กรรมการ
๔๔๙ นางสิริพร ประจญมาร กรรมการ
๔.๔๐ นางดุษณี ปีญญาพฤกษ์ กรรมการ
๔๔๑ นายธีร์น'วัช ต่อตัน กรรมการ
๔.๔๒ นางสาวปภาดา เหมืองศรี กรรมการ
๔๔๓ นางตลับเพชร ใจเด็จ กรรมการ
๔๔๔ นายคฑาวุธ สุขแก้ว กรรมการ
๔๔๔ นางวิไลวรรณ ร่องพืช กรรมการ
๔๔๖ นางสาวนันท์นภัสร์ ไชยาบุกูลภาพ กรรมการ
๔๔๗ นางสาวดวงสมร เพิ่มข้ึน กรรมการ
๔.๔๘ นางสาวกานต์พิช'ซา ลังฆะสอน กรรมการ
๔.๔๙ นายชาญชัย เขียวแท้ กรรมการ
๔๖๐ นางสาววริศรา เย็นใจมา กรรมการ
๔๖๑ นายสายยนต์ คิดชอบ กรรมการ
๔๖๒ นายเดชา เปาเศก กรรมการ
๔๖๓ นางสาววซิราภรณี รัศมี กรรมการ
๔๖๔ นางสาวพรหทัย วังซ้าย กรรมการ
๔๖๔ นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง กรรมการ
๔ ๖๖ นางสาวอำภา สุภาพ กรรมการ
๔๖๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง รสสุคนธั ปีนตา กรรมการ
๔๖๘ ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณี สิริพรรณมงคล กรรมการ
๔.๖๙ บางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน กรรมการ
๔๗๐ นางสาวกิตติยา สายทอง กรรมการ
๔.๗๑ นางสาวสุนิสา พรมใจ กรรมการ
๔๗๒ นางสาวทาริกา สายพรม กรรมการ
๔๗๓ นางสาวกษมา แห่วตระกูลปีญญา กรรมการ
๔๗๔ บางสาวธัญชนก วงษ์เวช กรรมการ

/ ๔.๗๕: นางสาวกัญญารัตน์





-๕-

๔.๗๔ นางสาวกัญญารัตน้ อุตรวิเขียร กรรมการ
๔.๗๖ นายสัญญลักษณ์ คำตั๋น กรรมการ
๔.๗๗ Ms. Li Ran กรรมการ
๔.๗๘ Mr. George A nthony Araujo กรรมการ
๔.๗๙ Ms. Tandin W angmo กรรมการ
๔.๘๐ นายกรณัฐฎ์ ทิพย์สุทธึ๋ กรรมการ
๔.๘๑ นายปฏิภาณ สุภาษี กรรมการ
๔.๘๒ นายณัฐจุฒิ ศรีใจ กรรมการ
๔.๘๓ นางนิภาภรณ์ วีระศรี กรรมการ
๔.๘๔ นางมาลา แควขล กรรมการ
๔.๘๔ นางสาวิกา เรือนแก้ว กรรมการ
๔.๘๖ นายวิทยา สุริยะ กรรมการ
๔.๘๗ นายสุริยา แดนโพธ๋ึ กรรมการ
๔.๘๘ นางสาวพัซรี ทองประไพ กรรมการ
๔.๘๙ นายปียะศักด ปีนทอง กรรมการ
๔.๙๐ นางรจนา อินทรลัตยพงศ์ กรรมการ
๔.๙๑ นางกาญจนา วีระจุ)ลยฤทธ้ิ กรรมการ
๔.๙๒ นายวันขัย เปลี่ยนสุวรรณ กรรมการ
๔.๙๓ นางสาวสุพรรณ เวียงยา กรรมการ
๔.๙๔ นายดบุพล เสนาธรรม กรรมการ
๔.๙๔ นางสาวปุญขรัสม จำรูญ กรรมการ
๔.๙๖ นางสาวคัทรียา บิญญาพฤกษ์ กรรมการ
๔.๙๗ นางสาววิมลณัฐ เทียนทอง กรรมการ
๔.๙๘ นางสาวธบัขญา ข้ามแปด กรรมการ
๔.๙๙ นางสาวเยาวเรศ โอลาด กรรมการ
๔.๑๐๐ นางสาวสิริกัลยา สุดาจันทร์ กรรมการ
๔.๑๐๑ นางสาวอรจิรา แพนไธสง กรรมการ
๔.๑๐๒ นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทร์ กรรมการและเลขาบุการ
๔.๑๐๓ นางดุษณี บิญญาพฤกษ์ กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ
๔.๑๐๔ นายทัศนะ แดนโพธ กรรมการและผู้ซ่วยเลขานุการ
๔.๑๐๔ นางสาวพิมภิกา คะซา กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพ่ีอบรรจุแผนปฏิบัตการประจำปี มีหน้าท่ี ประเมินผล 
รวบรวมโครงการต่างๆ ที่แต่ละฝ่าย/งานเสนอ และดำเนินการพิจารณาความเหมาะสม/ความเปีนไปได้และความ 
สอตคล้องกับแผนกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ แผนการติกษาแห่ง'ซาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ 
กระทรวงติกษาและนโยบาย สอศ. ในด้านระยะเวลาและงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราขการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถานติกษา ประกอบด้วย

๔.๑ นายประทีป บินขัย
๔.๒ นางสาวพทธซาติ เกตุหิรัญ

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ

/ ๔.๓ นายสุทธิพงษ์



.



-๖-

๕.๓ นายสุทธิพงษ์ โซติพิสุทธิฌธี รองประธานกรรมการ
๕๔ ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะบันขัย รองประธานกรรมการ
๕๕ นายดำรง สุพล กรรมการ
๕๖ นางนงนุข ไพกุมภัณฑ์ กรรมการ
๕๗ นางสาวรัซนิพร รักเรือง กรรมการ
๕๘ นางสาวสายชล มงคล กรรมการ
๕ ๙ นางสาวรัขต์ธร พรหมดีลฟ้ กรรมการ
๕ ๑๐ นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน กรรมการ
๕ ๑๑ นางเกศอรซญาณ์ คงอิว กรรมการ
๕๑๒ นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทีตย์ กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๓ นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑๔ นางดุษณี บิญญาพฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๑๕ นายทัศนะ แดน,โพธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕ ๑๖ นางสาวพิมภิกา คะซา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทำรูป เล่ม มีหน้าที่ จัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราขการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถานดีกษา ประกอบด้วย

๖.๑ 'นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ประธานกรรมการ
๖.๒ นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทรี กรรมการ
๖.๓ นางดุษณี บิญญาพฤกษ์ . กรรมการ
๖.๔ นายทัศนะ แดนโพธ้ี กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ นางสาวพิมภิกา คะซา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอ ให ้ผ ู้ท ีได ้ร ับ มอ บ ห ม าย ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่แ ล ะ ด ำเน ิน ก าร ให ้เป ็น ไ ป ด ้ว ย ค ว าม เร ีย บ ร ้อ ย  เพ ื่อให ้ 
บ ัง เก ิดผลด ีต ่อ ท างราช การ

สั่ง ณ วันที่ 9 (> '1 ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประท ีป  บ ินข ัย)
ผ ู้อ ำน วยก ารว ิท ยาล ัยอ าข ีวด ีก ษ าแ พ ร ่





คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ท่ี /  ๒๕๖๒

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียบ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งซาติ แผนการศึกษาแห่งฃาติ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ,ราฃการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของสถานศึกษา ลอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ขุมขนและท้องถ่ิน ตามความพร้อมและ 
ดักยภาพของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียน 
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล แก้ไข และอำนวย 
ความสะดวก ให้การจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลอดจนข่วยแก้ปิญหาต่าง  ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมท้ังขี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ครูและ 
บุคลากรของลถานศึกษา ประกอบด้วย

บินขัย ประธานกรรมการ๑.๑ นายประทิป 
๑.๒ นายเกียรติดักดิ๋ ลมบูรณ์
๑.๓ นางลา7พุทธ'ชาติ เกตุหิรัญ
๑.๔ นางสาวเครือวัลย์ ปีนตาวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ
ขยาย และเพิ่มประเภทวิขา สาขาวิขาที่เป็ดสอน ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม ขุมขนและท้องถ่ิน ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวเครือวัลย์ จนตาวงศ์ ประธานกรรมการ
๒.๒ นายเกียรติดักดึ๋ สมบูรณ์ รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวพุทธ1ขาติ เกตุหิรัญ รองประธานกรรมการ
๒.๕ นายจรัญ ตันมา . กรรมการ
๒.๕ นางเพียงแพน อุปทอง กรรมการ
๒.๖ นางสายใจ วงศ์กาวิ กรรมการ
๒.๗ นางสาวรัตข์ธร พรหมศึลป็ กรรมการ
๒.๘ นายสุเทพ ขำนาญ กรรมการ

/ ๒.๙ นางฉัตรวิมล...





๒

๒.๙ นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย กรรมการ
๒.๑๐ นางลาวเบญญาภา ‘บ่วงทิพย์ กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวรัขนิ1พร รักเรือง กรรมการ
๒.๑๒ นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์ กรรมการ
๒.๑๓ นายสายซล ฃูจุ้ย กรรมการ
๒.๑๔ นายประสพขัย สินธ์เทาว์ กรรมการ
๒.๑๔ นางตลับเพฃร ใจเด็จ กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวพัขรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ กรรมการ
๒.๑๗ นายนิพนธ์ ร่องพืฃ กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘ นางลัดดาวัลย์ ไขยะรีนทรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๙ นายทัศนะ แดนโพธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๐ นางสาวณิฃภัทร วงศ์ยะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิด 
ผลดีต่อทางราฃการ

ส่ัง ณ วันท่ี 9 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประทีป บินขัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซิวศึกษาแพร่





V

บันทึกข้อความ
ส่วนราขการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ท ® ® & ® /๒๕๖๓ วันท่ี พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ตามคำลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ท่ี ๒๗๔ /  ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 
แผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
แห่งซาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธํการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายและภารกิจของสถานศึกษา น้ัน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาบและความร่วมมือ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราขการ 
ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ เร ียบร้อยแล ้ว ซ ี่งได ้ม ืการจัดประขุมคณะกรรมการบรีหารสถานศึกษา 
เพ ื่อพ ิจารณาแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้งนั้บจิงฃออนุมัติใข้แผนปฏิบัติราขการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทร์)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแพนงานและความร่วมมือ

ความเห็นของผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่-  พ พ

(นายโอภาส ปีญญาพฤกษ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่



___



ป ระม าณ งบ ว ัส ด ุ!]ก  

ป ีง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 4  

ว ิท ย า ล ัย อ า ช ีว ศ ึก ษ า แ พ ร ่

รายละเอียด
แหล่งที่มาของเงิน

รวม
งบประมาณ อุดหนุนรายหัว บกศ.

ประ๓ ทวิขาพณิชยกรรม -
1. สาขาวิชาการบัญชี 25,000.00 35,000.00 - 60,000.00
2. สาขาวิชาการขาย/การตลาด 30,000.00 20,000.00 - 50,000.00
3. สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน 20,000.00 10,000.00 - 30,000.00
4. สาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10,000.00 - 10,000.00
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000.00 20,000.00 - 50,000.00
ประ๓ ทวิซาคหกรรม
1. สาขาวิชาคหกรรม 20,000.00 20,000.00 - 40,000.00
2. สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 10,000.00 10,000.00 - 20,000.00
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 60,000.00 50,000.00 - 110,000.00
ประ๓ ทวิชาศึลปกรรม
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป้ - 15,000.00 - 15,000.00
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก 30,000.00 20,000.00 - 50,000.00
ประ๓ ทวิซาอตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 30,000.00 20,000.00 - 50,000.00
ประเภทวิชาสามัญ
1. สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์

หมวดวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 20,000.00 10,000.00 - 30,000.00
หมวดภาษาต่างประเทศ 10,000.00 10,000.00 - 20,000.00
หมวดภาษาไทย/ลังคม 10,000.00 10,000.00 - 20,000.00

สนับสนนการเรียนการสอน
1. งานวัดผลและประเมินผล - 70,000.00 - 70,000.00
2. งานส่ือ - - - -
3. สำรองจ่ายวัสดุการศึกษา 55,000.00 30,000.00 - 85,000.00

รวม 350,000.00 360,000.00 710,000.00
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