แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจังหวัด เชียงราย
นี้นับตั้ง แต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบัง คับ ใช้ในการปฏิรูป ระบบการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมี คุณภาพด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณและด้านการบริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้มีการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใ นปัจจุบัน การศึกษา
เป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยฯ ได้เน้นบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและกาหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง บรรจุไ ว้ในโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดย
คานึงถึงมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ
ท้ายนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันดาเนินงานยังส่งผลให้การจัดทาแผนฯ
ลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามความสาเร็จของแผนฯ โดยแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรของสถานศึกษา
ทุกคน รวมทั้งฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่จะนาแผนฯไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้ การดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จดังที่มุ่งหวัง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
กันยายน 2562
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สารบัญ
เรื่อง/รายการ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา 1
1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน วิยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
2.3 กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
2.6 ข้อมูลบุคลากร
2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 19
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/
โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
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หน้า
ก
ข
1
1-6
7
7
7
8
9 -10
11
12
17
20
23
24
30
117

ส่วนที่ 1
บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค
และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
งานทะเบียน
โครงการ มอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ
งานประชาสัมพันธ์
โครงการ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ
งานบัญชี
โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี
งานการเงิน
โครงการ จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานการเงิน
งานพัสดุ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
โครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
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โครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการ อาชีวอาสา
โครงการ Fix it Center
โครงการ บรรเทาสาธารณภัย
โครงการ อาเภอยิ้ม
โครงการ 108 อาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
งานทวิศึกษา
โครงการ ประชุมสร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา ฯ
งานทวิภาคี
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
งานห้องสมุด
โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการศึกษาสร้างนิสัยรักการอ่าน
โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน
งานหลักสูตร
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ
โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปี
การศึกษา 2563
แผนกก่อสร้าง
โครงการ ปูกระเบื้องพื้นแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกสามัญสัมพันธ์
โครงการ ทดสอบวัดระดับความสามารถภาอังกฤษของผู้เรียน
โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษา ภาษาอังกฤษ
โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
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โครงการ อบรมอนุรักษ์พนั ธุกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทย
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงระบบสถานีเชื่อมแก๊ส
แผนกอาหารและโภชนาการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ
โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกไฟฟ้ากาลัง
โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
โครงการ Big Cleaning Day สาขางานไฟฟ้ากาลัง
โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้ากาลัง
โครงการ การประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้
แผนกคอมพิวเตอร์
โครงการ กิจกรรมแนะนาอาชีพ สาหรับนักเรียนระดับ ปวช.1
โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้
โครงการ Big Cleaning Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
แผนกบัญชี
โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติบัญชี
โครงการ Big Cleaning Day
สาขางานยานยนต์
โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาช่างยนต์ ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สาหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์
โครงการพัฒนาพืน้ ที่ปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
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โครงการ พัฒนาครูผู้สอนเพื่อการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
งานประกันคุณภาพ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก
โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการ จัดทาแผนงบประมาณประจาปี 2563
โครงการ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
โครงการ จัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษา
งานความร่วมมือ
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาพม่าเบื้องต้นและวัฒนธรรมพม่า
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาจีน ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp
โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
งานศูนย์ข้อมูล
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
โครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงเครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงภายในสถานศึกษา
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
โครงการเยี่ยมบ้าน
โครงการ เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน วก.เชียงรุ้งเกมส์
โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นาอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562สาหรับคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพฯ
โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการ ตักบาตรทาบุญและรดน้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ โครงการ น้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)
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โครงการ ปลูกฝังจิตสานึก ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
โครงการ พิธีไหว้ครู
โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา
โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
โครงการ จิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต ร.9
โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
โครงการ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
องค์การ วชท.
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นาอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา
โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ
โครงการ ปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
งานแนะแนว
โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา
โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการ พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน
โครงการ ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการ แนะแนวสัญจร
โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
ปรัชญา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
เลิศล้าวิทยา พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี ”
พันธกิจ
1. ผลิตกาลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์
เป้าประสงค์
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมชนบทในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและดาเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
หลักสูตรการสอน
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาที่เปิดทาการสอน ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม
รวม 6 สาขางานคือ
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.3 สาขางานการบัญชี
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 สาขางานก่อสร้าง
1.6 สาขาอาหารและโภชนาการ
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2. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง (ปวส.) ทวิ
ประเภทวิชาที่เปิดทาการสอน ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม
รวม 5 สาขางานคือ
2.1 แผนกวิชาช่างยายนยนต์
2.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.4 แผนกวิชาบัญชี
2.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. จัดการตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
ตาม โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ได้ผ่านการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2555
4. เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"
5. ได้ผ่านการประเมินผลการดาเนินงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษาประจาปี งบประมาณ 2558 อยู่ในระดับ ดี
3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน ทักษะพื้นฐานอาชีพ
มาตรการที่ 3 ศูนย์ความชาญวิชาชีพเฉพาะทาง
กลยุทธ์ที่ 2 ทวิภาคี
มาตรการที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ทุนเฉลิมราชกุมารี
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างและกระจายโอกาส
มาตรการที่ 1 ลดปัญหาการออกกลางคัน
มาตรการที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมในอาชีพในสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
(กลยุทธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)
4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4.1 ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการ
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
ขึ้น ตั้งชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ขยาย
เขตการปกครองจัดตั้งอาเภอเวียงเชียงรุ้งขึ้นในพื้นที่ของอาเภอเวียงชัย(เดิม)เพื่อให้ชื่อของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
พื้นที่ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเวียงชัยตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ จาก วิทยาลัย
การอาชีพเวียงชัย (เดิม) เป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จนกระทั่งปัจจุบัน
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เวี ย งเชี ย งรุ้ ง เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๒๑ กิโลเมตร หรือห่างจากอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓ เชียงราย – เชียงของ ระหว่าง
หลัก
กิโลเมตรที่ 30-๓๑ บริเวณบ้านเด่นสันทราย ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือ
จากชุม ชนในพื้นที่ ที่ ได้ตระหนักถึ งความสาคัญ ของการศึก ษาและประโยชน์ที่ จะเกิด ขึ้น จึ ง ได้มอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ จ านวน 38 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ให้กั บกรมอาชีว ศึก ษา และชุม ชนได้ ร่ว มกั นมอบที่ท ากิ นคื นให้
สานักงาน สปก. เพื่อให้สานักงาน สปก. มอบให้กรมอาชีวศึกษา อีก 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่
ทั้งหมด 147 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อภาษาอังกฤษ WiangChiangRung Industrial and Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งก่อ อาเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย รหัส 57350
โทรศัพท์
053-953392
โทรสาร 053-953474
เว็บไซต์ http://www.wice.ac.th
อีเมล์ admin@wice.ac.th
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เนื้อที่ของสถานศึกษา 147 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น
12 หลัง มีห้องทั้งสิ้น
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาพาณิชยการ
จานวน
2. อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการวิชาช่างอุตสาหกรรม จานวน
3. อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน
จานวน
4. อาคารเรียนชั่วคราว
จานวน
5. บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน
6. บ้านพักรองผู้อานวยการ
จานวน
7. อาคารห้องสมุด
จานวน
8. อาคารเอนกประสงค์
จานวน
9. อาคารกิจการนักเรียน นักศึกษา
จานวน
10. อาคารเสริมสร้างและบ่มเพาะวิสาหกิจ
จานวน
11. อาคารห้องน้า-ห้องส้วม
จานวน
12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
13. สนามบาสเกตบอล
จานวน
14. ระบบน้าประปาผิวดิน
จานวน
15. เสาธงชาติ
จานวน
16. ห้องน้า-ห้องส้วม
จานวน
17. อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จานวน
สีประจาวิทยาลัย คือ ฟ้า-น้าเงิน
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60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

ห้อง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

สร้างปี พ.ศ.
2541-2543
2541-2543
2540-2541
2540-2541
2540-2541
2540-2541
2540-2541
2540-2541
2540-2541
2556
2540-2541
2540-2541
สนาม 2547
ระบบ 2548
หลัง 2559
หลัง 2558
หลัง 2559

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

นายดนัย เกี๋ยงแก้ว

นายชนะ สีพะนามน้อย

นายชนะ สีพะนามน้อย

นายดนัย เกี๋ยงแก้ว

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู
งำนบริหำรงำนทั่วไป

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
งำนวำงแผนและงบประมำณ

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู
งำนบุคลำกร

นายณัฐกิตติ์ พาหมวด
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

นายวราวุฒิ อุปฌาย์
งำนปกครอง

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
แผนกวิชำกำรบัญชี

นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์
งำนกำรเงิน

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข
งำนควำมร่วมมือ

นายริน ยาวิชัย
แผนกวิชำยำนยนต์

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
งำนบัญชี

นายศิริกูล ไชยมงคล
งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นายวราวุธ ราชเนตร์
งำนครูที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว
งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ

นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน

นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง

นายธิร์ปพน นันตัง
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน

นางสาวพิราพร สุขวนิช
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์

นายวราวุฒิ อุปฌาย์
งำนพัสดุ
นายดนุพล มามูล
งำนอำคำรสถำนที่
นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง
งำนทะเบียน

นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์
งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ
นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว
งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบ
ธุรกิจ

นางสาวพิราพร สุขวนิช
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
แผนกเทคนิคพื้นฐำน

นางสาวอังคณา เครือคา
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด

นายริน ยาวิชัย
งำนวัดผลและประเมินผล

นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

นายณัฐกิตติ์ พาหมวด
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว
งำนประชำสัมพันธ์
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.
ฉ.
ช.

6.1 อัตรากาลัง ปี 2561
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

ผู้ให้ ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ ว

มีบุคลากรทั้งสิ้น
3
10
7
1
4
12

11

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

37
13

คน
คน

-

คน

8

คน

16

คน

-

คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา

34 คน

ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ากว่า ม.6

-

คน

-

คน

-

คน

- ปวช./ม.6

-

คน

5

คน

5

คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี

-

คน

2

คน

2

คน

- ปริญญาตรี

19 คน

5

คน

24

คน

- ปริญญาโท

2 คน

1

คน

3

คน

- ปริญญาเอก

-

-

คน

-

คน

13

คน

34

คน

รวม

คน

17 คน

รวม

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
19 คน
-

คน

12
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รวม
1 คน
-

คน

20

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

3 คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

-

คน

-

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

-

คน

-

รวม

6.4
6.4.1. ข้าราชการ
ชื่อ – สกุล
1. นายณัฐนนท์

ภู่อริยพงศ์

2. นายดนัย
3. นายชนะ
4. นายวุฒิชาติ
5. นางสาววรินท์นิภา
6. นางสาวเบญจมาศ
7. นายริน
8. นายวราวุฒิ

เกี๋ยงแก้ว
สีพะนามน้อย
ตุงคศิริวัฒน์
วงษาฟู
ศรีสุข
ยาวิชัย
อุปฌาย์

22 คน

11 คน

รวม

14

คน

คน

-

คน

คน

-

คน

34

คน

12 คน

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
รวม
13
คน
(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
แผนกวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
บริหารสถานศึกษา
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
อุตสาหกรรม
สามัญ
สามัญ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
13
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9. นายพุทธิพัชร์
10.นางสาวอังคณา
11.นางสาวพิราพร
12. นางสาวนรินทร์ณา
13. นางสาวกรรณิการ์

ธนพัทธ์ปัญญา
เครือคา
สุขวนิช
หน่อท้าว
เค้าหม่อง

6.4.2. ลูกจ้าประจา
ชื่อ - สกุล

6.4.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายธิร์ปพน
2. นายวราวุธ
3. นายณัฐกิตติ์
4. นายชัยณรงค์
5. นางสาวพัชราภรณ์

นันตัง
ราชเนตร์
พาหมวด
แสนมหายักษ์
สิงห์แก้ว

รวม

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

อุตสาหกรรม
สามัญ
พาณิชยกรรม
พาณิชยการ
สามัญ

ไม่มี

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รวม
8
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

คน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

14
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(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
อุตสาหกรรม
สามัญ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

6. นายรุ่งวิกรัย
7. นายดนุพล
8.นางสาวณัฏฐชิตา

ปาเรียน
มามูล
สิทธิขันแก้ว

6.4.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ มหากรรณ์
2. นายศิริกูล
ไชยมงคล
3. นางสาวเจนจิรา
ด้วงอ้าย
4. นายกิตติพันธ์
ปันน้อย
5. นายธนาวัฒน์
ราชคม
6. นางสาวพิสุทธิณีย์
ทิพย์โกมล
7 นางสาวมุกดา
มะณี
8. นางสาวดรุณี
อนุภาพ
9. นางสาวสุภาพร
ภูเขียว
10. นางสาวสุกัญญา
อูปแก้ว

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยการ

รวม
16
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ป.ตรี
ม.6
ป.ตรี
ปวช.

คน
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(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่การเงิน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
งานสารบรรณ
ฝ่ายแผนงานฯ
งานพัสดุ
งานทะเบียน
ฝ่ายพัฒฯ
งานบัญชี

11.นางสาวส่องศรี
12. นางบุษบา
13. นายมลเทียร
14. นายพงศ์พันธ์
15. นายพิสิษฐา
16 นายพงศ์ศักดิ์

มาเยอะ
สิทธิแก้ว
ภักดีวงษา
อุตะละ
ยาแก้ว
อินต๊ะรัตน์

ป.ตรี
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
ม.6

ฝ่ายวิชาการ
ภารโรง
ภารโรง
ยาม
ยาม
คนขับรถ
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา พาณิชยการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี )
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี )
-สาขาวิชา/อาหารและโภชนาการ

448

คน

หน่วย : คน

ภาคเรียนที่ 2/2562 (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

รวม

18
25
6
21

34
14
12
9

41
10
6
5

14
2

107
51
24
35

10
9

39
3

39
1

5
4

ปีที่ 1

10
2
2

ปีที่ 2

9
9
31

ปีที่ 3

2
4
2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่
4

รวม

21
15
35

93
17
2
1

27
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8
4

7
1

17
6

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวมทั้งสิ้น

รวม

107
51
24
56
15
35

93
17
17
6
27

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2562)
รวมทั้งสิ้น
448
182 คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
243 คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป)

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
ปีที่ 1
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ทวิภาคี )
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี)

20
25
10

15
20

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2 ปีที่ 3

54
29
10

60
8

30
50
17

71
18

คน
-

634

คน
คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

คน

ภาคเรียนที่ 1/2561(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม ปีที่ 1 ปี่ที่ 2

รวม

25
20
10

18
28
6

43
48
16

15
10

22
43

37
53

146
46
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-

คน
คน

หน่วย : คน

104
104
37

18

-

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2562)
รวมทั้งสิ้น
860
400 คน
2.3
หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
460 คน
2.4
หลักสูตระยะสั้น ตชด.
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คน
-

คน
คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

-

คน
- คน

ส่วนที่ 3
สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562
ที่

รายการงบประมาณ

ยอดจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

18,200.00

7,300.00

10,900.00

แผนงาน บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
1

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่ม

130,000.00

129,610.00

390.00

ผู้เรียนอาชีวศึกษา
- 50,000.- 80,000.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
1

โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- งบเงินอุดหนุน
* โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี

60,000.00
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-

60,000.00

หมาย
เหตุ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา
- 30,000.- 30,000.-

แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
1

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
- งบรายจ่ายอื่น
* เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนาน
มัธยมศึกษา

5,244,500.00

2,254,520.00

2,989,980.00

170,000.00

131,072.00

38,928.00

ตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา)
- 2,293,500.- 2,951,000.2

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านวิชาชีพ
บริเวณชายแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้าน
วิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัว
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ทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
1

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

2

- งวด 1 (ขุนห้วยแม่เปา)
250,000.-

250,000.00

250,000.00

-

- งวด 2 (ป่าบง)
240,000.-

240,000.00

240,000.00

-

- วัสดุ อุปกรณ์ประจารถตู้
80,000.-

80,000.00

80,000.00

-

* โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
2562

40,000.00

40,000.00

-

* โครงการอาชีวะอาสา เทศกาล
สงกรานต์ 2562

20,000.00

20,000.00

-

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
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สมรรถนะและความ
พร้อมเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน

21,000.00

7,500.00

13,500.00

200,000.00

190,100.00

9,900.00

* เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี

75,000.00

75,000.00

-

- ภาคเรียน 2/2561 30,000.-

-

-

10,000.00

-

อาชีวศึกษา
* โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

3

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)

- ภาคเรียน 1/2562 30,000.- ภาคเรียน 1/2562 15,000.* เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
ของ
นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน

4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคี
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10,000.00

- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

26,500.00

26,500.00

-

536,300.00

482,338.44

53,961.56

600,000.00

498,161.95

101,838.05

1,288,000.00

1,287,500.00

500.00

สู่คุณภาพมาตรฐาน
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
1

ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
- งบดาเนินงาน
* ค่าตอบแทน, ใช้สอย และวัสดุ
งวดที่ 1

332,200.-

งวดที่ 2

204,100.-

* ค่าสาธารณูปโภค
งวดที่ 1 300,000 .งวดที่ 2 300,000 .- งบลงทุน
* ครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
* สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10
ล้านบาท

10,338,789.00

3,411,800.37

6,926,988.63

2,217,111.00

-

2,217,111.00

70,800.00

70,800.00

-

(อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น )
* ปรับปรุงอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์
- งบเงินอุดหนนุน
* ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสาย
อาชีวศึกษา
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เบิกจ่าย
แล้ว 5
งวด

- งบรายจ่ายอื่น
* โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

189,600.00

189,600.00

-

100,000.00

4,955.00

95,045.00

530,000.00

483,073.00

46,927.00

482,700.00

481,391.92

1,308.08

* โครงการอาชีวะพัฒนา

200,000.00

200,000.00

-

* โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน

117,600.00

117,600.00

-

- ไตรมาส 1-2

94,800.-

- ไตรมาส 3-4

94,800.-

* โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
อาชีวศึกษา
(Pre.Voc.Ed)
2

ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
- งบดาเนินงาน
* ค่าตอบแทน. ใช้สอย. และวัสดุ

3

งวดที่ 1

350,000.-

งวดที่ 2

180,000.-

ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- งบดาเนินงาน
* ค่าตอบแทน, ใช้สอย, และวัสดุ)
งวดที่ 1

344,500.-

งวดที่ 2

138,200.-

- งบรายจ่ายอื่น

- ไตรมาส 1-2

58,800.-

- ไตรมาส 3-4

58,800.25
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* โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

264,000.00

144,000.00

120,000.00

70,000.00

70,000.00

-

772,000.00

414,373.60

357,626.40

177,560.00

122,130.00

55,430.00

นานาชาติ
* โครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากร
ป่าไม้
4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบายจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
* ค่าหนังสือเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 1
292,600.- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 2
125,400.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 1
226,800.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 2
127,200.* ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 1
67,298 .- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 2
28,842.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 1
52,164.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 2
29,256.* ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 1

318,600.00
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204,120.-

204,120.00

114,480.00

- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 2
114,480.* ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 1
138,985.-

366,700.00

306,353.00

60,347.00

2,282,750.00

2,282,750.00

-

- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 2
59,565.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 1
107,730.- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 2
60,420.* ค่าจัดการเรียนการสอน (พักบัญชี)
- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 1
863,625 .- ภาคเรียนที่ 2/2561 งวด 2
370,125 .- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 1
668,025 .- ภาคเรียนที่ 1/2562 งวด 2
380,975 .-

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน)
1

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต
- งบบุคลากร
* ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งวดที่ 1

2,208,110.00

2,208,000.00

110.00

84,500.00

72,972.00

11,528.00

29,800,320.00

16,503,521.28

13,296,798.72

920,050.-

งวดที่ 2 1,104,060.งวดที่ 3

184,000.-

- งบดาเนินงาน
* ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
งวดที่ 1

36,900.-

งวดที่ 2

38,500.-

งวดที่ 3

9,100.-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)
วิทยาลัย การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

12,847,419.86

บาท

412,344.66

บาท

บาท
392,344.66

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

บาท
20,000.00

ข. เงินงบประมาณ ปี 2563(ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

บาท
12,435,075.20

งบบุคลากร

บาท
5,224,795.20

งบดาเนินงาน

1,018,700.00

บาท

งบลงทุน

-

บาท

งบเงินอุดหนุน

3,251,100.00

บาท

ค่าตอบพนักงาน
ราชฯ

บาท
2,340,480.00

รายได้อื่น

บาท
600,000.00

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน

บาท
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12,847,419.86

บาท

7,565,275.20

บาท

4,871,995.20
- เงินวิทยฐานะ

บาท
218,400.00

- เงินประจาตาแหน่ง

บาท
134,400.00

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

บาท
2,340,480.00

งบดาเนินงาน

บาท
1,377,500.00

- ค่าใช้สอย

บาท
220,000.00

- ค่าตอบแทน

บาท
536,000.00

- ค่าวัสดุ

บาท
241,200.00

- ค่าสาธารณูปโภค

บาท
600,000.00

- โครงการ

บาท
21,500.00

งบลงทุน

-

-

บาท

งบเงินอุดหนุน
- ค่าใช้สอย

บาท
340,000.00

- ค่าตอบแทน

บาท
3,904,644.66

บาท
2,418,214.00
30
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- ค่าวัสดุ

บาท
200,000.00

- โครงการ

บาท
946,430.66

งบรายจ่ายอื่น

บาท
1,230,000.00

- ศูนย์บ่มเพาะ.

บาท
130,000.00

- โครงการระยะสั้น

บาท
530,000.00

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

บาท
30,000.00

- โครงการ Fixit center

บาท
320,000.00

- โครงการ อาชีวอาสา

บาท
20,000.00

- โครงการอาชีวพัฒนา

บาท
200,000.00
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

- งบบุคลากร

7,258,075.20

7,258,075.20

เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินเดือนครูจ้าง (15,800) 1 อัตรา
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ (9,800) 1 อัตรา
- งบดาเนินงาน

4,564,795.20
218,400
134,400
2,340,480

4,564,795.20
218,400
134,400
2,340,480

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
307,200.00

- ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ ,ค่าซ่อมครุภัณฑ์
- ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ค่าสอนพิเศษข้าราชการ+พนักงานราชการ

536,000
178,500
357,500
140,000

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

7,565,275.20 392,344.66 7,957,619.86

1,018,700

4,564,795.20
218,400
134,400
2,340,480
189,600
117,600
1,018,700

220,000
200,000
20,000

220,000
200,000
20,000

536,000
178,500
357,500

536,000
178,500
357,500

140,000

140,000.00

189,600
117,600
536,000 482,700
536,000 482,700
220,000
200,000
20,000

- ค่าวัสดุ

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

เงินรายได้
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189,600
117,600

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

140,000

140,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)

140,000.00
600,000

ค่าโทรศัพท์

600,000

20,000

ค่าไปรษณีย์

20,000

18,000

12,000

12,000

548,000

548,000

500,000

20,000

20,000

20,000

12,000

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้า
- ค่าวัสดุ

600,000

80,000

80,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

วัสดุสานักงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

20,000
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

20,000
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.
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1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

20,000

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

วัสดุการศึกษา ปวส.ทวิภาคีภาคเรียนที่ 262)113 คน
แผนกวิชาการบัญชี ปวส. ทวิ 5 คน
แผนกวิชาคอมฯ ปวส. ทวิ 10 คน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ปวส.ทวิ 11คน
แผนกวิชาช่างยนต์ ปวส.ทวิ 19 คน
แผนกวิชาก่อสร้าง ปวส.ทวิ 33 คน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 63 คน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 78 คน

13,290

13,290

13,290

500
1,000
1,100
1,900
3,300
3,150
2,340

500
1,000
1,100
1,900
3,300
3,150
2,340

500
1,000
1,100
1,900
3,300
3,150
2,340

- โครงการ
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
- โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

29,410
1,500
1,500

29,410
1,500
1,500

29,410
1,500
1,500

งานอาคารสถานที่
- โครงการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

27,910
3,500

27,910
3,500

27,910
3,500

- โครงการซื้อวัสดุงานอาคาร

7,910

- โครงการธนาคารขยะ

3,500

- โครงการสถานศึกษาพอเพียง

3,000

- โครงการชีววิถี เพื่ออาหารเย็นของนักเรียน
นักศึกษา

7,910

7,910

3,500

3,500

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

3,251,100

3,251,100
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3,251,100

3,251,100

- ค่าตอบแทน
เงินเดือนครูพิเศษ (8,340) 3 อัตรา 12 เดือน
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ,คนบับรถ (6,410)
7 อัตรา
เงินเดือนนักการภารโรง (5,430) 5 อัตรา
ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ครูพิเศษ)
ค่าเงินสมทบประกันสังคม ครู 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
ค่าเงินสมทบประกันสังคม(เจ้าหน้าที,่
คนขับรถ) 7 อัตรา

3,251,100
2,418,214
300,240

1,878,792
200,160

1,878,792
200,160

1,878,792
200,160

538,440

384,600

384,600

384,600

325,800
15,012

325,800
10,008

325,800
10,008

325,800
10,008

14,880

14,880

14,880

14,880

26,922

19,230

19,230

19,230

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (นักการภารโรง
,ยาม)
ค่าเงินสมทบประกันสังคม(พนักงานราชการ)
ค่าครองชีพครูพิเศษ ธุรการ นักการ (3,160)
15 อัตรา* 12เดือน
ค่าสอนพิเศษข้าราชการ+พนักงานราชการ
ค่าใช้สอย

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

16,020

16,290

16,290

72,000

72,000

72,000

568,800

189,600

189,600

97,920

97,920

540,100
340,000

340,000
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340,000

ค่าเดินทางไปราชการ

300,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- โครงการ

200,000
200,000

- โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
- โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านสื่อ
ต่างๆ

300,000

40,000

40,000

40,000

200,000

200,000

200,000

200,000

53,000
18,000

53,000
18,000

292,886

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานทะเบียน

300,000

53,000
18,000

220,770
18,000

20,000
20,000
8,000
8,000

220,770

18,000

18,000

20,000

20,000

20,000

20,000

8,000

8,000

8,000

8,000
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งานการเงิน
- โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานการเงิน
งานบัญชี
- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงาน
บัญชี
งานพัสดุ
- อบรมการพัฒนาระบบงานพัสดุ

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

โครงการพิเศษและบริการชุมชน

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

20,000

- โครงการอาชีวพัฒนา

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

664,360
200,000

- โครงการอาชีวอาสา

20,000

- โครงการอาชีวบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนฯ

320,000
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4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

684,360

684,360

200,000

200,000

20,000

20,000

320,000

320,000

(fixit center)
- โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
- โครงการรณรงป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนและ
การตั้งจุดบริการอานวยความสะดวก เพื่อ
ความปลอดภัย
- โครงการ บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายวิชาการ
วัสดุการศึกษา ปวช. 329 คน ภาคเรียนที่ 2
ปี 2562
แผนกวิชาการบัญชี 13 คน
แผนกวิชาคอมฯ
88 คน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง 93 คน
แผนกวิชาช่างยนต์ 84 คน
แผนกวิชาก่อสร้าง 24 คน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 201 คน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 329 คน
งานทวิศึกษา

20,000

20,000

20,000
124,360

124,360

191,886

191,886

191,886

70,760

70,760

70,760

3,900
26,400
27,900
25,200
7,200
20,100
13,160

3,900
26,400
27,900
25,200
7,200
20,100
13,160

- โครงการ ประชุมสร้างความเข้าใจ ปัญหา
และอุปสรรค
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาฯ
- โครงการยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
สถานศึกษา
- โครงการสารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (MOU)
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพใน
26

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

5,244,500
5,244,500

5,244,500

3,900
26,400
27,900
25,200
7,200
20,100
13,160
5,244,500

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สถานประกอบการ
- โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ
- โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

100,000

100,000

100,000

4,644,500

4,644,500

4,644,500

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

งานทวิภาคี

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
26,500

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

26,500

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

26,500

26,500
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- โครงการเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึก
อาชีพระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
อาชีพใน
สถานประกอบการ

10,000
11,500
9,000
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10,000
11,500

9,000

10,000
11,500
9,000

- โครงการนิเทศและติดตามผลการออกฝึก
อาชีพใน
สถานประกอบการ
- โครงการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
งานห้องสมุด

3,000
5,000

5,000

โครงการ 108 อาชีพ
งานหลักสูตร
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ V-net

5,000

25,000
5,000

5,000

10,000

10,000

21,500

21,500
10,000

10,000

10,000

10,000

1,500

1,500
18,000

18,000

9,000

9,000

9,000

9,000

3,000
5,000
5,000

5,000

- โครงการพัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยี
ห้องสมุดฯ
- โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน

3,000
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25,000

25,000
5,000
10,000
21,500
10,000
10,000
1,500
18,000
9,000
9,000

สาขางานช่างยนต์

3,000

3,000

- โครงการ Big Cleaning Day

3000

3,000

- โครงการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการงานบริการ
ยานยนต์
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ปวช.1

สาขาคอมพิวเตอร์
- โครงการ Big Cleaning ฯสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้
สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 1/2561

50,000

50,000
-

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

6,500

6,500

3,000

3,000

3,500

3,500

- โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
พิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานบัญชี

3,000
50,000

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3,000

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

6,500
3,000
3,500
120,000
20,000

14,500

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

เงินรายได้

14,500
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120,000

120,000

20,000

20,000

14,500
โครงการ Big Cleaning Day สาขางานการ
บัญชี ภาคเรียนที่ 1/2560

3,000

3,000

โครงการพัฒนาห้องบัญชี

8,000

8,000

3,500

3,500

16,790

16,790

3,500

3,500

3,000

3,000

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้
สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
โครงการทัศนะศึกษาดูงาน
เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง
โครงการ Big Cleaning Day สาขางานไฟฟ้า
กาลัง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนก
ไฟฟ้า
พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ประชุมผู้ปกครอง
อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ

1,290

1,290

9,000

9,000

สาขางานก่อสร้าง
- โครงการปูกระเบื้องพื้นแผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง
สาขาอาหารและโภชนาการ
- โครงการพัฒนาปละปรับปรุงสาขาอาหาร
และโภชนาการ
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
แผนกสามัญสัมพันธ์

3,000
8,000
3,500
16,790

3,500
3,000
45,000

45,000

45,000

25,000

25,000

25,000
1,290
9,000

84,000

84,000

84,000

84,000

84,000

84,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

22,836

22,836
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22,836
- โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน
- โครงการพัฒนานักเรียน ด้านภาษาอังกฤษ

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

10,000

10,000

- โครงกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

7,500

7,500

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

50,000

96,400

96,400

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

- โครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่

- โครงการปลูกจิตสานึกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ,
และสวนพฤษศาสตร์วิทยาลัยฯ
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชา
ภาษาไทย
- โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวัน
สุนทรภู่

50,000

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

บกศ.

เป็นเงิน

7,500

15,000
5,336

3,000

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

10,000

70,000

5,336

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

เงินรายได้

70,000
15,000
5,336

100,000
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103,000

โครงการปรับปรุงสถานีเชื่อมแก๊ส

50,000

โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชา
เทคนิค
พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561

3,000

3,000

ปรุบปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเชื่อมไฟฟ้า

50,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

48,000

งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี
โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษา
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

50,000
50,000

108,000

108,000

18,000
9,000

18,000
9,000

18,000
9,000

9,000

9,000

9,000

70,000

70,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

60,000

60,000

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนัก
ประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่

30,000

- โครงการประกวดส่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- โครงกาพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการจัดทา
งานวิจัยในชั้นเรียน

3,000
50,000

ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ

50,000

30,000
10,000
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ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกัน
คุณภาพภายใน
และภายนอก

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

10,000
10,000

- โครงการปรับปรุงห้องประกันคุณภาพฯ

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

บกศ.

เป็นเงิน

10,000

10,000

10,000
28,500
180,800

180,800

25,000

25,000

25,000

144,000

144,000

180,800

โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเบื้องต้น
และวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น

10,000

28,500

งานความร่วมมือ

เงินรายได้

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน

11,800

โครงการศูนย์บ่มเพาะฯประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

130,000
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144,000

11,800

11,800

130,000

130,000

งานศูนย์ข้อมูล
โครงการขยายเครือข่ายใยแก้วนาสงภายใน
สถานศึกษา
โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสง
ภายในสถานศึกษา
โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา

120,000
200,000
358,150

358,150

โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ
โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุน เรียนฟรี
15 ปี
- ค่าหนังสือ (1,000 * 557*2)
- ค่าอุปกรณ์ (230 *557 * 2)
- ค่าเครื่องแบบ (900 * 577 * 1)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (475 *
557 * 2)
โครงการศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.
1 (100 *360 คน)
โครงการกิจกรรมมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
- วันวิสาขบูชา
โครงการลูกเสือ (100*360)

1,114,000
256,220
1,038,600

1,114,000
256,220
1,038,600

529,150

529,150

36,000

36,000

36,000

36,000

- โครงการปรับปรุงเวปไซต์

36,000
63,000

5,000

5,000

30,000

30,000

วิทยาลัยฯ
ไฟฟ้า

358,150

2,408,820

63,000

- โครงการปรับปรุงเครื่องสารอง

200,000

2,408,820

36,000

โครงการ IT (175*360)

120,000

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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- โครงการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศห้อง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

28,000

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
- โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
งานแนะแนวอาชีพ
- โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สาเร็จการศึกษา
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2562
- ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2563
- แนะแนวสัญจร
- ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา
- ทุนเฉลิมราชกุมารี

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

28,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

353,150

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

353,150

353,150
353,150
108,000
8,000
50,000
50,000

108,000
8,000
50,000
50,000

108,000
8,000
50,000
50,000

72,150

72,150

72,150

3,500

3,500

3,000

3,000

1,000
20,000
24,650

1,000
20,000
24,650
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3,500
3,000
1,000
20,000
24,650
30,000

30,000
- พี่ไวใสใส่ใจน้องมาเรียน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning
Day
- โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ
- โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน วก.เชียงรุ้ง
เกมส์
- โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นาอาชีวศึกษาต่อต้าน
ทุจริต
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562สาหรับ
คณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพฯ
-โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ระดับภาค ระดับชาติ
- โครงการ ตักบาตรทาบุญและรดน้าขอพร
เนื่อง
ในวันสงกรานต์
- โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
องค์การ
มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศ
ระดับภาค ภาคเหนือ
- โครงการ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะ

20,000

20,000

173,000

173,000

20,000
173,000

3,000

3,000

3,000

35,000

35,000

35,000

12,000

12,000

12,000
71,672

15,000

15,000

10,000

10,000

5,000

๕,๐๐๐

5,000

5,000
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71,672

15,000
10,000
5,000

5,000

มหาราช)
- โครงการ ปลูกฝังจิตสานึก ปลูกฝังให้มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
- โครงการ พิธีไหว้ครู

3,000

3,000

7,000

7,000

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
- โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
- โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการใน
สถานศึกษา
- โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
- โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง
- โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ารอยพระ
พุทธบาท
เนื่องในวันวิสาขบูชา
- โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาใหม่

ปวช.

3,000

ปวส.

ระยะสั้น

7,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

8,000

8,000

5,000

5,000
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1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
8,000
5,000

- โครงการ จิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสวรรคต ร.9
- โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของ
ชาติ
- โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา
- โครงการ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ
12 สิงหามหาราชินี
- โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา
- โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง
- โครงการ ปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพ
ในอนาคต
แห่งประเทศไทย
โครงการตามกิจกรรม
โครงการอุดหนุนการสอนระยะสั้น
- โครงการเก็บข้อมูลนักเรียน ครู และ
ผู้รับบริการ
หลักสูตรระยะสั้น

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

2,500

2,500

2,500

2,500

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000
530,000

530,000

10,000

10,000
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5,000

3,000
3,000
5,000

2,500
2,500

5,000

5,000

20,000
530,000
10,000

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
- โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการตั้งศูนย์อบรมระยะสั้นทุก
ตาบล ใน
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการออกกลางคัน
- โครงการเยี่ยมบ้าน

20,000

20,000

200,000

200,000

300,000

300,000

200,000
300,000
21,000
11,000

ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

20,000

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

21,000
11,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

1.โครงการ
ตามผลผลิต
ปวช.

- โครงการประชุมผู้ปกครอง
- โครงการฝึกอบรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กับ
ประชาชน
- โครงการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ฯ

1.
โครงการ
ตาม
ผลผลิต
ปวส.

3.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

4.
โครงการ
ตาม
ภาระ
งาน
ประจา

รวมทั้งสิ้น

21,000
11,000

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

เป็นเงิน

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย

171,575

- โครงการทุนอาหารกลางวันในสถานศึกษา

300,000

- งบรายจ่ายอื่น
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100,000
171,574.66
300,000

ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕62

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มาตรการ ข้อที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
ข้อที่ 4 ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
2. หลักการและเหตุผล
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้
อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยา ตั้งแต่
ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชานาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ
สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR
การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จาเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งและการขอวีซ่า
สาหรับการหางาน แม้ว่าจะมีข้อกาหนดอย่างเป็นทางการไม่มากนัก แต่การรับรองระดับภาษาอังกฤษจะทาให้ผู้
เข้ารับการทดสอบโดดเด่นจากผู้อื่น หากพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น การวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการ
ทดสอบอย่างแม่นยาและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะได้ตลอดเวลานั้นนับเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะรู้ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการ
ทดสอบพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทา “โครงการทดสอบ
วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕63” เพื่อส่งเสริมการ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้กับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ให้มี
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามสามารถในการ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ พั ฒ นาระดั บ ภาษาอั ง กฤษให้ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น
4. เป้าหมาย
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4.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 38 คน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและ มีควำมรู้และเข้ำใจกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรตำมระดับของตัวเอง
5. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2562
ก.พ.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ

D 4. ดาเนินโครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕62
C 5. รวบรวมสรุ ป ผลโครงการสรุ ป ผล
อภิ ป ร ายผ ล และข้ อ เสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

6. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
-ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาทถ้วน-
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการ
1.1 มีการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำของวิทยำลัยกำอำชีพเวียงเชียง
รุ้ง พ.ศ. 2555 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภำพ ในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำหนดให้วิทยำลัยฯ ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ ได้รับทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอก ได้เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรแลกเปลี่ ย นครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำกั บ สถำนศึ ก ษำอื่ น หรื อ
หน่วยงำนองค์กรภำยนอกตรงกับสำขำวิชำชีพ มีกำรพัฒนำชีวิตที่เหมำะสม และส่ง เสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนวิชำกำร หรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ และจรรยำบรรณ
วิชำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ ทุ น วิ จั ย หรื อ งำน
สร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
5.3. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับ
สถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำนองค์กรภำยนอกตรงกับสำขำวิชำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
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5.4. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม ไม่น้ อย
กว่ำร้อยละ 75 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.5. เพื่ อให้ ครู แ ละบุ คลกำรทำงกำรศึ กษำได้ รั บประกำศเกีย รติคุ ณ ยกย่ องด้ ำนวิ ชำกำรหรือ วิ ชำชี พ
หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
เชิงปริมำณ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 38 คน ได้ ฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำนวน 38 คนได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุคลกำร
ทำงกำรศึกษำ กับสถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำนองค์กรภำยนอกตรงกับสำขำวิชำชีพ
เชิงคุณภำพ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 38 คนได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ กับ
สถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำนองค์กรภำยนอกตรงกับสำขำวิชำชีพ
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม
5. ครู แ ละบุ ค ลกำรทำงกำรศึ ก ษำได้ รั บ ประกำศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่อ งด้ ำ นวิช ำกำรหรื อ วิ ช ำชี พ
หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอก
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ตุลำคม 2562 - สิงหำคม 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2563
ก.พ.

P 1. ขออนุญำตดำเนินตำมโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
3. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
D 4. โครงกำรส่งเสริมให้ครูและบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำฝึกอบรมด้ำนวิช ำกำรหรือ
วิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ
5. โครงกำรส่ง เสริม สนับสนุนให้ค รูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ
ทุนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6. โครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุค ลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำกั บ สถำนศึ ก ษำอื่ น หรื อ
หน่ วยงำนองค์ ก รภำยนอกตรงกั บ สำขำ
วิชำชีพ
7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. โครงกำรส่งเสริมให้ครูและบุคลกำรทำง
กำรศึกษำได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณ
วิ ช ำชี พ จ ำกห น่ ว ยง ำนภ ำยใ นห รื อ
ภำยนอก
C 9. รวบรวมสรุปผลโครงกำร
A 10. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ของโครงกำร
11. รำยงำนผลโครงกำร

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
ใช้งบประมำณในกำรดำเนินงำนทั้งสิ้น 220,770 บำท (ใช้งบสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน)
6.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง
240บำท x 28 คน x 6 วัน
=
40,320 บำท
6.2 ค่ำที่พัก
500 บำท x 5 คืน x 28 คน
=
70,000 บำท
6.3 ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรประจำทำง
=
108,000 บำท
6.4 ค่ำของที่ระลึก
500 บำท x 4
=
2,000 บำท
6.4 ค่ำป้ำยไวนิล
450 บำท
=
450 บำท
รวมทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) = 220,770 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. สถำนศึกษำมีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทั้ง ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และจรรยำบรรณ
วิชำชีพเป็นไปตำมแผนพัฒนำวิทยำลัยและมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ
2. ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
3. รำยงำนผลโครงกำรต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
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โครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕63
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู / ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการ
1.4 มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นภำรกิจหน้ำที่ของ
สถำนศึกษำ ที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้กำรดำเนินงำนได้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำภำค
บังคับ พ.ศ. 2545 หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจัดกำรศึกษำภำค
บังคับ โดยเฉพำะอย่ำงยิง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำบันกำรศึกษำ ต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ รู้ในบทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ดังนั้น วิทยำลัยกำรอำชีพ
เวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง
5.2 เพื่อให้บุคลากรร่วมกับชุมชนหน่วยงานภายนอก ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบตั ิงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5.3 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลภายนอก
6. เป้าหมาย
6.1 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

29 เมษายน 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

29 เมษายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ

30 เมษายน 2563

ดาเนินการตามโครงการ

7 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

10 พฤษภาคม 2563

วิธีดาเนินการ
1.จัดเตรียมเอกสารการดาเนิน
โครงการ

2. บุคลากรได้มีพัฒนาจาก
หน่วยงานภายนอก

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน

 เงินงบประมาณ

 อื่นๆ

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,950 บาท ได้แก่
12.1 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ
12.2 ค่าอาหารว่าง
30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ

=
=

2,400 บาท
2,100 บาท

12.3 ค่าป้ายไวนิล

=

450 บาท
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12.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 คน x 100 บาท
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้มีพฒ
ั นาจากหน่วยงานภายนอก
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
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=
=

3,000บาท
7,950 บาท

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาพม่าเบื้องต้นและวัฒนธรรมพม่า
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
๑.๘ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บริ บ ทแวดล้ อ มประเทศไทยก าลั ง เปลี่ ย นแปลงไปทั้ ง การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น และการเข้ า สู่ ยุ ค
เทคโนโลยีและการสื่อสารมากขึ้นทาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา ประเทศ
โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 8 สาขาอาชีพ
คือ วิศวกรรม การสารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชีและท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องเร่งการ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการพัฒนากาลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาใน ภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ในช่วง 10
ปีที่ที่ผ่านมา พบว่า การผลิตกาลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ
สานักงานเลขาธิการสภาศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง ความต้องการ
48

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

กาลังคนและการผลิตกาลังคนของประเทศไทย และได้ ดาเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
วิชาชีพบริเวณชายแดน ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงกาหนดโครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเบื้องต้นและวัฒนธรรมพม่า
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญของภาษาพม่า ที่มีผลต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร และนาความรู้ภาษาพม่า ไปใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้ง
การศึ ก ษาได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเพิ่ ม ทั ก ษะทางด้า นภาษาพม่า ให้นั ก เรี ย น นัก ศึ กษานาไปประยุ กต์ ใ ช้
ชีวิตประจาวัน พร้อมที่จะศึกษาภาษาพม่า ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญของการ
พัฒนา การเรียนการสอนภาษาพม่าที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร
5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ภาษาพม่าไปใช้ทางานในหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาพม่าให้นักเรียนและนักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน
5.4 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาภาษาพม่าต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
ของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน
2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งระดับปวช.1 และ 2 และปวส.1จานวน
167 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการ พัฒนาทักษะ
ภาษาพม่าเบื้องต้นและวัฒนธรรม
พม่า
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C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
=
25,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาภาษาพม่า
ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
9.3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาพม่า ของนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
๑.๘ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อนุสนธิจากการที่กระทรวงศึกษาการกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ปัจ จุ บั น สาธารณรัฐ ประชาชนจี น มีศั ก ยภาพสู ง ในการพั ฒ นาประเทศและสร้ า งความมั่ ง คั่ ง ของประเทศจาก
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพตลอดมา ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาที่มีอิทธิพลใน
การสื่อสารเพื่อความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็งในการใช้ภาษาจีนเพื่อรับมือกับถานการณ์ดังกล่าว
โดยรณรงค์ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
จึงกาหนดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญ ของการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาจีนที่มีผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการสื่อสาร และนาความรู้ภาษาจีนไปใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนให้นักเรียน นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน พร้อมที่
จะศึกษาภาษาจีนต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญของการ
พัฒนา การเรียนการสอนภาษาจีนที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร
5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ภาษาจีนไปใช้ทางานในหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนให้นักเรียนและนักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน
5.4 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาภาษาจีนต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 32 คน
2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งระดับปวช.1 และ 2 และปวส.1จานวน คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน ประจาปีการศึกษา
2563
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่
10.1 ค่าจ้างครูอาสาสมัครจีน (12,000บาท*10 เดือน)= 120,000 บาท
10.2 ดาเนินการ
=
24,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) = 144,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาภาษาจีน
ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
9.3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ
9.4 จานวนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
๑.๘ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บริ บ ทแวดล้ อ มประเทศไทยก าลั ง เปลี่ ย นแปลงไปทั้ ง การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น และการเข้ า สู่ ยุ ค
เทคโนโลยีและการสื่อสารมากขึ้นทาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา ประเทศ
โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 8 สาขาอาชีพ
คือ วิศวกรรม การสารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชีและท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องเร่งการ
เตรียมความพร้อมให้แก่กาลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการพัฒนากาลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาใน ภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ในช่วง 10
ปีที่ที่ผ่านมา พบว่า การผลิตกาลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ
สานักงานเลขาธิการสภาศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง ความต้องการ
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กาลังคนและการผลิตกาลังคนของประเทศไทย และได้ ดาเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
วิชาชีพบริเวณชายแดน ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงกาหนดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญของภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร และนาความรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้ง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน พร้อมที่จะศึกษาภาษาอังกฤษ ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสาคัญของการ
พัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร
5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ทางานในหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนและนักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน
5.4 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
ของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน
2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งระดับปวช.1 และ 2 และปวส.1จานวน
167 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการ พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ English 1 Day
Camp
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
=
25,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษา
ภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
9.3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านครูผู้สอนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.1 ครู ผู้บริหาร บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาการกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
คนไทยในเวทีระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกาภิวัตน์ ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่งคั่งของประเทศจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพตลอดมา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เล็ง เห็นความสาคัญ จึงดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการปฏิบัติงานนั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงจัดให้มี
โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาจีน และผู้เกี่ยวข้องได้นาความรู้ที่
ได้ รับ มาพั ฒนาและปรั บใช้ ในการจัด การเรี ย นการสอนให้มี ประสิท ธิภ าพและเพื่อ ผลประโยชน์ ของนั ก เรี ย น
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรสอนให้เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน
5.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนที่สูงขึ้น
5.4 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 10 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทางานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) =

11,800 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดความตระหนักแก่บุคลากรสอนให้เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
9.2 เกิดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9.3 นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนที่สูงขึ้น
9.4 มีห้องเรียนภาษาจีนที่มีบรรยากาศน่าเรียน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

59

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ
ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติด้ำนวิชำชีพทำงบัญชี เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี อันนำไปสู่ประสิทธิภำพ และผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรียนของนักศึกษำ ก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมสำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพ และกำรดำเนินชีวิตใน
สังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ อีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นเตือนทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็นประจำ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้มีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำชีพของตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ำแข่งขันได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้จำกภำยนอกเพิ่มมำกขึ้น
5.3 เพื่อให้นักศึกษำรู้จักกำรทำงำนเป็นทีม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 7 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
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7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
3. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕62
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทุกแผนกวิชาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อได้ตัวแทนไปแข่งขันระดับ อศจ.
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ 2563
(ภาคเรียน 2/2562, 1/2563)
2. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้วย
รูปแบบที่หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กาหนดให้
สถานศึกษาคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอน
จะต้องศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา
สมรรถนะสาขางาน สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนจะส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
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ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของกรมอาชีวศึกษาจึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
5.๒ ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
5.๔ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
5.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กาหนด
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน จานวน 21 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอน 21 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
3. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕62
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถามการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ
3. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กาหนดให้
สถานศึกษาคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอน
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จะต้องศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา
สมรรถนะสาขางาน สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนจะส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของกรมอาชีวศึกษาจึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา
5.2 เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีงานทาตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของกรมอาชีวศึกษา
5.4 เพื่อมีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละแผนกวิชา
5.4 เพื่อจัดทาแผนการสอนฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ จานวน 21 คน
6.1.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.1.3 นักศึกษามีความรู้ความสามารถหลังจากเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.2.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.2.3 นักศึกษามีความรู้ความสามารถหลังจากเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
3. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕62
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละแผนกให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีความทันสมัย
9.2 ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถะ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อสร้างทาความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการเข้าใจอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น.
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
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3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดาเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจาปี
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 11,500 ได้แก่
8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จานวน 6 คน 6*500 = 3,000
บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 36 คน 2*36*30
= 2,160
บาท
8.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 36 คน 36*40
= 1,440
บาท
8.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
= 2,500
บาท
8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์
= 1,500
บาท
8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร
= 900
บาท
รวมทั้งสิ้น
= 11,500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

68

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเขียนแผนการฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อสร้างทาความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น.
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7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

เขียนโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดาเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจาปี
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ได้แก่
8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จานวน 6 คน 6*500 = 3,000
บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 36 คน 2*36*30
= 2,160
บาท
8.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 36 คน 36*40
= 1,440
บาท
8.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
= 2,500
บาท
8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์
= 5,000
บาท
8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร
= 900
บาท
รวมทั้งสิ้น
= 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น.
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินโครงการ
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4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,800 ได้แก่
8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร
= 900
8.2 ค่าเอกสารบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เล่ม = 8,900
รวมทั้งสิ้น
= 9,800
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมสาหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
บาท
บาท
บาท

โครงการนิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างทาความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น.
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาในการดาเนินการ
พ.ย.

ธ.ค.

1. เขียนโครงการ
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ม.ค.

ก.พ.

2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 ได้แก่
8.1 ค่าเอกสาร
= 3,000
รวมทั้งสิ้น
= 3,000
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
บาท
บาท

โครงการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น.
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เดือนกุมพาพันธ์
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

1. เขียนโครงการ
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2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 ได้แก่
8.1 ค่าเอกสาร
= 3,000
8.2 เอกสารจัดทาวุฒิบัตร
= 2,000
รวมทั้งสิ้น
= 5,000
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
บาท
บาท
บาท

แผนการปฏิบัติงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ลำดับ
รำยกำรปฏิบัติงำน
1 นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องขอออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
รำยละเอียด :
2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก
วิชำ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษำยื่นคำร้องขอออกฝึกอำชีพ ในระบบ
DVE ตำมลิงค์ที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจัดเตรียมไว้ให้
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสรุปผล นักเรียนนักศึกษำที่ยื่น
คำร้องของออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ทำบันทึกรำยงำนผล
แจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบ
2 สารวจความพร้อมของสถานประกอบการที่ต้องการจัดการศึกษา
ร่วมในระบบทวิภาคี (จัดทำแบบสำรวมพร้อมกับหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์รับนักเรียนนักศึกษำฝึกอำชีพส่งสถำนประกอบกำร)
รำยละเอียด :
2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจัดทำข้อมูลของสถำน
ประกอบกำรที่รับ น.ศ. ออกฝึกอำชีพ และแจ้งข้อมูลของสถำน
ประกอบกำรให้ หัวหน้ำแผนกวิชำรับทรำบเพื่อปรับลดหรือเพิ่มเติมใน
ส่วนของข้อมูลสถำนประกอบกำร
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำบันทึกสำรวจควำม
ต้องกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี พร้อมกับทำบันทึกขอ
ควำมอนุเครำะห์สถำนประกอบกำรรักนักเรียนนักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพ
2.3 ทำบันทึกรำยงำนผลแจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบ
3 *โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี (ทำบันทึกควำมร่วมมือ MOU)
*โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
รำยละเอียด :
2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำ*โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ*โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำน
2.3 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำหนังสือเชิญสถำน
ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร
2.4 ดำเนินโครงกำร
2.5 สรุปผลโครงกำร และจัดทำบันทึกรำยงำนผลแจ้งให้ผู้อำนวยกำร
ทรำบ
4

*โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษำที่ออกฝึกอำชีพและเขียน
สัญญำกำรฝึกอำชีพ)
รำยละเอียด :
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วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

20/ก.ย./62

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ผู้รับผิดชอบในแผนก
วิชำที่มีนักเรียนนักศึกษำ
ในระบบทวิภำคี

1-7/ต.ค./62

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ผู้รับผิดชอบในแผนก
วิชำที่มีนักเรียนนักศึกษำ
ในระบบทวิภำคี

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ผู้รับผิดชอบในแผนก
วิชำที่มีนักเรียนนักศึกษำ
ในระบบทวิภำคี

8-10/ต.ค./62

11/ต.ค./62

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ผู้รับผิดชอบในแผนก
วิชำที่มีนักเรียนนักศึกษำ

5

6

2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำโครงกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบ
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำน
2.3 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำสมุดบันทึกกำรออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2.3 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและผู้รับผิดชอบในแผนกวิชำ
แจ้งนักเรียนนักศึกษำที่จะออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรทรำบ
ให้เข้ำร่วมโครงกำร
2.4 ดำเนินโครงกำร
2.5 สรุปผลโครงกำร และจัดทำบันทึกรำยงำนผลแจ้งให้
ผู้อำนวยกำรทรำบ
(จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ในระบบอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี)
*โครงการนิเทศและติดตามผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
รำยละเอียด :
2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำโครงกำรนิเทศและติดตำม
ผลกำรออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำน
2.3 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน
นักศึกษำและสถำนประกอบให้กับครูนิเทศ
2.4 ครูผู้สอนรำยวิชำฝึกงำนตำมตำรำงสอน ให้ออกนิเทศและ
ติดตำมผลกำรออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร และรำยงำนผลกำร
ฝึกอำชีพให้กับงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 3 ครั้ง สำมำรถนิเทศกำร
ฝึกอำชีพทำงออนไลน์ได้แต่อย่ำงน้อยให้ไปนิเทศสถำนประกอบกำร
จริง 1 ครั้ง
2.5 งำนอำชีวศึกษำระบบทิวภำคีสรุปผลโครงกำร และจัดทำ
บันทึกรำยงำนผลแจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบ
*โครงการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
(สรุปผลกำรดำเนินงำนและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษำที่ออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่จะจบกำรศึกษำ)
รำยละเอียด :
2.1 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำโครงกำรสัมมนำหลังกำร
ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร
2.2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำน
2.4 ดำเนินกำรโครง
2.5 งำนอำชีวศึกษำระบบทิวภำคีสรุปผลโครงกำร และจัดทำ
บันทึกรำยงำนผลแจ้งให้ผู้อำนวยกำรทรำบ
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ในระบบทวิภำคี

15/ต.ค./6221/ก.พ./62

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ครูผสู้ อนรำยวิชำ
ฝึกงำนตำมตำรำงสอน

22/ก.พ./62

1. งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
2. ผู้รับผิดชอบในแผนก
วิชำที่มีนักเรียนนักศึกษำ
ในระบบทวิภำคี

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ทวิศึกษา) ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อรองรับการ
จ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่กาลังที่กาลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึง่ เป็นหน่วยงานที่ผลิตกาลังคนจาเป็น
อย่างยิ่งต้อง สร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ผู้เรียน และการทางานเป็นไปตามเป้าหมายของงานทวิศึกษาอีกทั้ง
รวบรวม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้การ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
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5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทวิศึกษา
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและโรงเรียนที่จัดทวิศึกษาในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. ครูที่รับผิดชอบงานและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 74 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนและงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการประชุมสร้าง
ความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรค
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่
8.1 ค่าเอกสาร 120บาท*50ชุด
=
8.2 ค่าอาหารกลางวัน 100บาท*74คน
=
8.3 ค่าอาหารว่าง 35บาท*74คน*2
=
8.4 ค่าป้าย
=
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
8,880 บาท
7,400 บาท
5,180 บาท
510 บาท

8.5 ซองพลาสติกใส่เอกสาร 12บาท*50 อัน
=
600 บาท
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
=
22,570 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1
เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
9.2 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ทวิศึกษา
9.3 เกิดความสัมพันธ์อันดี
มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและโรงเรียนที่จัดทวิศึกษาในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการปูกระเบื้องพื้นแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

ชื่อนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา/ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณสภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายที่ 3 ให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปวช. ,ปวส. ,และปริญญาตรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างก่อสร้างจึงได้ดาเนินพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปูกระเบื้องพื้นภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
พื้นที่ 240 ตารางเมตร
6.2 เชิงคุณภาพ
พื้นปูกระเบื้องสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 เดือน พฤศจิกายน
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7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาในการดาเนินการ
ต.ค.

1.
2.
3.
4.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เขียนโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 84,000 ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปูกระเบื้อง 240 ตร.ม.*250 = 60,000
8.2 ค่าแรง 240 ตร.ม. * 100
= 24,000
รวมทั้งสิ้น
= 84,000
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานที่ที่พร้อมสาหรับการจัดการเรียนรู้
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สถานที่
10.2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
บาท
บาท
บาท

โครงการ 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายธิร์ปพน นันตัง / ฝ่าย พัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 พัฒนาด้านสังคม

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ จึงได้จัดทาโครงการเพื่อนา
ความรู้ ต่ า งๆ ไปเผยแพร่ ใ นชุ ม ชน ตามโครงการ ในแผนปฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยพั ฒ นานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ชื่อโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
ก่อ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง และองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จัดการบริการให้กับประชาชนทั่วไป
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ให้ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในด้าน การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
การเกษตร เครื่องมือทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดัง กล่าวประสบความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ งาน
โครงการพิเศษและการ บริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 5.2
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ไปใช้ในงานบริการชุมชนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน
ทั่วไป

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ด้านปริมาณ ประชาชนทั่วไป เยาวชนเข้าร่วม จานวน 140 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง
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6.2.2 ผู้เข้าร่วมประชาชนทั่วไปนาความรู้ที่ได้รับไปดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการเกษตร
ได้

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ชุมชนต่างๆ
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรม

ม.ค.

๒๕๖๓
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

๑. ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๒. อนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การดาเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ
๔. ดาเนินงานโครงการ
๕. สรุปผลรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000×5 = 15,000 บาท

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ไม่น้อยกว่า 60 % 9.2 ผู้
เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ตามศักยภาพของตนเอง 60 %
9.3 วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น การบูรณาการการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการทั้งระหว่างดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานที่กาหนด
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โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายธิร์ปพน นันตัง / ฝ่าย พัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 พัฒนาด้านสังคม

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.) ได้เ ล็ง เห็น ความสาคัญ ในการดาเนิ นงาน จึ ง จั ดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากสานักงบประมาณ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการ
ดูแลรักษาและการซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน
ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
จานวน 5 ศูนย์
ตามนโยบายของรัฐบาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวนเงิน 955,000 บาท

5. วัตถุประสงค์
5.1 ดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ประปาใน
ครัวเรือน
5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5.3 ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ
5.4 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มแข็ง
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน จานวน
140 คน
6.1.2 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จานวน 5 หมู่บ้าน
6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จานวน 500 ครัวเรือน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติ งานในชุมชน
6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ชุมชนต่างๆ
7.2 ระยะเวลา เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๑. ขออนุญาตดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการ
๒. อนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินการขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานตามระเบียบ
งานพัสดุ
๔. ดาเนินงานโครงการ
๕. สรุปผลรายงาน
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มิ.ย.

ก.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 955,000 บาท ประกอบด้วย
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา รวม 150 คน = 288,000 บาท
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่สาหรับซ่อมพื้นฐาน รวม 5 ศูนย์ = 587,000 บาท
3.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อศูนย์
= 80,000 บาท
รวม ทั้งหมด
= 955,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความชานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
9.2 สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน ผู้เข้าใช้บริการ และสถานประกอบการที่ร่วมดาเนินโครงการ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการทั้งระหว่างดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานที่กาหนด
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โครงการ บรรเทาสาธารณภัย
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายธิร์ปพน นันตัง / ฝ่าย พัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 พัฒนาด้านสังคม

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เผชิญกับความเสียหาย จากภัยพิบัติตามธรรมชาติอยู่เกือบทุกปี (โดยเฉพาะ ภัยพิบัติจาก
น้าท่วมในที่ราบลุ่ม น้าท่วมฉับพลัน และจากดินถล่มในบริเวณที่สูงลาดชัน) การเกิด น้าท่วมในลุ่มแม่น้าต่างๆ ของ
ประเทศ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก ที่
มีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนที่ส่งผลกระทบถึงกันมากขึ้นเป็นลาดับ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้เกิด
เฉพาะกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสาธารณูปโภคของรัฐเท่านั้น แต่จะส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ที่เกี่ยวพันเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะด้านการ
เกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการปัญหาน้าท่วมเนื่องจากการมีปริมาณฝนตกมากผิดปกติ จาก
พายุหรือมรสุมฤดูร้อนที่เกิดตามธรรมชาตินั้น เราคงไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ทั้งหมดอย่าง
แน่นอน แต่จะทาอย่างไรให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นน้อยที่สุด การบริ หารจัดการลุ่มน้า
ต่างๆ ของประเทศที่มีปัญหาจากน้าท่วมจนถึงการเกิดดินถล่มนั้น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
พื้นที่ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ดี
5.2 เพื่อศึกษาประสบการณ์และปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการภัยพิบัติ
5.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากเอกสารและ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
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6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน
6.1.2 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการแก้ไข และรับมือจาก
ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ชุมชนต่างๆ
7.2 ระยะเวลา เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ – เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๑. ขออนุญาตดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

๒. อนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินการขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานตามระเบียบ
งานพัสดุ
๔. ดาเนินงานโครงการ
๕. สรุปผลรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000×5 = 20,000 บาท

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความชานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
9.2 สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน ผู้เข้าใช้บริการ และสถานประกอบการที่ร่วมดาเนินโครงการ
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10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการทั้งระหว่างดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานที่กาหนด
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โครงการ อาชีวะอาสา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายธิร์ปพน นันตัง / ฝ่าย พัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 พัฒนาด้านสังคม

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.) ได้เ ล็ง เห็น ความสาคัญ ในการดาเนิ นงาน จึ ง จั ดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากสานักงบประมาณ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาและ
การซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ประปาใน
ครัวเรือน

5. วัตถุประสงค์
5.1 ดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ประปาใน
ครัวเรือน
5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5.3 ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ
5.4 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มแข็ง

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน จานวน
140 คน
6.1.2 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จานวน 5 หมู่บ้าน
6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จานวน 500 ครัวเรือน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติ งานในชุมชน
6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ชุมชนต่างๆ
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรม

ม.ค.

๒๕๖๓
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

๑. ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๒. อนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การดาเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ
๔. ดาเนินงานโครงการ
๕. สรุปผลรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 72,000×2 = 144,000 บาท

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความชานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
9.2 สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน ผู้เข้าใช้บริการ และสถานประกอบการที่ร่วมดาเนินโครงการ

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการทั้งระหว่างดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานที่กาหนด
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โครงการ อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายธิร์ปพน นันตัง / ฝ่าย พัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 พัฒนาด้านสังคม

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสาคัญในการให้บริการประชาชน โดยมีอาเภอเป็น
หน่วยให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนได้
โดยสะดวกในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้ง 877 อาเภอ ใน 75 จัง หวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมในเรื่องการรับรองสิทธิ วิถีการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ การทามาหากิน ของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม ได้แก่ การบริการทาง
ทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎร (เกิด ตาย ย้ายที่อยู่ เพิ่มชื่อ)
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียน
ครอบครัว ทะเบียนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส การอนุมัติ อนุญ าตให้ประกอบกิจการ หรือดาเนินกิจกรรมตาม
กฎหมายต่างๆ เช่น โรงแรม สถานบริการ ขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า อาวุธปืน การพนัน โรงรับจานา
สมาคม มูลนิธิ นอกจากนี้ยังรวมถึงอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งทางแพ่ง เช่น การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทั้งทางอาญา เช่น การชันสูตรพลิกศพ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตลอดจนให้บริการ
ในมิติของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ดังนั้น อาเภอจึงถือเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อราชการของประชาชน ทั้งการติดต่อขอรับบริการในที่ว่าการอาเภอ (In – House Service) และ
ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน (Off – House Service)

5. วัตถุประสงค์
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5.1 เพื่อให้การดาเนินการพัฒนา ยกระดับ และรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอาเภอมี
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อ ง และเป็นธรรม
รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอาเภอ
5.2 เพื่อให้อาเภอมีเกณฑ์เปรียบเทียบเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อนาคต

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน
6.1.2 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ชุมชนต่างๆ
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๑. ขออนุญาตดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

๒. อนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินการขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานตามระเบียบ
งานพัสดุ
๔. ดาเนินงานโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000×5 = 20,000 บาท
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความชานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
9.2 สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน ผู้เข้าใช้บริการ และสถานประกอบการที่ร่วมดาเนินโครงการ

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการทั้งระหว่างดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานที่กาหนด
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ชื่อโครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนทวิ
ศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจาปีการศึกษา 2562
1.ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพย์
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ


โครงการตามภาระงานประจา

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรฐานภายใน ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
3.2 มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยม 12 ประการ
ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) นักเรียนปกติ นักเรียนทวิศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯ ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้จบการศึกษาตามภาคบังคับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ รวมถึงการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน นักศึกษา
ที่จบการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และศิษย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
มา
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อผู้สาเร็จการศึกษา ในการสร้างความพร้อมสาหรับ ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่
การศึกษาต่อ หรือการทางาน ตลอดถึงการดาเนินชีวิตในสังคม การปัจฉิมนิเทศ จึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร
และคณะครูร่วมสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทางาน และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
7.2 เพื่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม
7.3 เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
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6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ -นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จานวน 255 คน
1. นักเรียนกลุ่ม ปกติ
จานวน 102 คน
2. นักเรียน กลุ่ม ทวิศึกษา
จานวน 153 คน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จานวน 61 คน
1. นักศึกษากลุ่มทวิภาคี ปกติ
จานวน 61 คน
รวมจานวนทั้งหมด

316 คน

6.2 เชิงคุ ณภาพ– นักเรียนผู้สาเร็ จการศึก ษามีภูมิ คุ้มกันที่ เข้มแข็ง และมี ความพร้ อมในการก้าวสู่
การศึกษาต่อ การทางาน และดาเนินชีวิตในสังคม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
7.1 หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 เริ่ม
2 กุมภาพันธ์ 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน

สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

. วิธีดาเนินงานพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
ลาดับ

กิจกรรม

2
2

ขออนุญาตดาเนินการตาม
โครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ

3

ติดตามและประเมินผล

4

สรุปและรายงานผล

1

พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น 31,750 บาท
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 งบอื่น ๆ

1. ค่าป้ายโฟมฉลุ “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง”
เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 20 บาท)
นักเรียน (ปวช. กลุ่มปกติ)
นักเรียน (ปวช.กลุ่มทวิศึกษา)
นักศึกษากลุ่มปกติ (ปวส.)
รวมจานวน นักเรียน นักศึกษา

(316*20)
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เป็นเงิน

102 คน
153 คน
61 คน
6,320 บาท

คณะครูและบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ (20 * 50) เป็นเงิน
รวมค่าอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน
3. ค่าเครื่องไทยธรรม จานวน 3 ชุด (ชุดละ 200 บาท)
4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ( 30 บาท x 316 คน)
5. ค่าอาหารกลางวันของครูและบุคลากร เหมาจ่าย
6. ค่ากระดาษใบประกาศ 10*135
7. ค่าดอกไม้ตกแต่ง
8. ค่าตกแต่งซุ้ม (5 แผนกๆละ 1,000 บาท)
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น

1,000 บาท
7,320 บาท

เป็นเงิน
600 บาท
เป็นเงิน
9,480 บาท
เป็นเงิน
2,000 บาท
เป็นเงิน
1,350 บาท
เป็นเงิน
5,000 บาท
เป็นเงิน
5,000 บาท
เป็นเงิน
1,000 บาท
31,750
บาท

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทางาน และการดาเนินชีวิตในสังคม
14.2 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
14.3 ผู้สาเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจต่อการสาเร็จการศึกษา
10. ผลผลิต (Output)
ผลผลิต
- นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ไม่ต่ากว่า 300 คน)
- นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้น สู ง (ปวส.) ชั้น ปี ที่ 2 เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่ต่ากว่า 50 คน)

ตัวชี้วัดผลผลิต
- จานวนนั กเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรม ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- จานวนนัก ศึกษาที่เข้ าร่ว มกิจ กรรม ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์
- นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) ชั้ นปี ที่ 3 มี ค วามพร้ อ มในการก้ า วสู่
การศึกษาต่อ การทางาน และการดาเนินชีวิต
ในสังคม
- นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 มีความพร้อมในการ
ก้าวสู่การศึกษาต่อ การทางาน และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียน ชั้น ปวช.3
2. นักศึกษา ชั้น ปวส.2
- ระดับความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้น ปวช.3
- ระดับความพึงพอใจของ ครูและบุคลากร

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
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- จากแบบสรุปรายงานจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานการเงิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวุฒิชาติ

ตุงคศิริวัฒน์

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว
พนักงานราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย : แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
สานักงาน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ
2562 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1.

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย

2.

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-

งานการเงิน มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
-

ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ต.ค. 62– ก.ย. 63

งานการเงิน

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ต.ค. 62– ก.ย. 63

งานการเงิน

3 ประชุมคณะกรรมการ

ต.ค. 62– ก.ย. 63

งานการเงิน

4 ดาเนินการตามโครงการ

ต.ค. 62– ก.ย. 63

งานการเงิน

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ต.ค. 62– ก.ย. 63

งานการเงิน

6. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้
- เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

-

- เงินงบประมาณ(งบดาเนินงาน)

บาท

15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

15,000 บาท

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
1

ลักษณะการจ่าย

กิจกรรม

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

15,000.-

-

รวมทั้งสิ้น

-

15,000.-

-

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ปฏิบัติงานการเงิน ได้วัสดุสานักงานตามเป้าหมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น
8. ปัญหาและอุปสรรค

-

9. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. งานการเงินได้วัสดุสานักงานตาม
เป้าหมาย

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
เอกสารสรุปการดาเนินงาน
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วิธีการประเมินผล
เอกสารสรุปการดาเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อ การศึกษาของไทยเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษานานัปการ โดยเฉพาะพระ เมตตาที่ทรงมีต่อการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชนในถิ่น ทุรกันการ ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนา
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีด้วย
การจัดให้มี “โครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี " เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่
ห่างไกล และมีการศึกษาในระดับต่าได้มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับ
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เพื่อที่จะเป็น กาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนของตนเองซึ่งจะยังประโยชน์
ให้เกิดแก่อนาคตของชาติ
วิท ยาลั ย การอาชี พ เวี ย งเชี ย งรุ้ ง ได้ เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของโครงการ จึ ง ดาเนิ น การจั ดท าโครงการ
ทุนการศึ กษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ให้ กับนักเรี ยนระดั บประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.1) เพื่ อ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลและมีฐานะยากจน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตรา
การศึกษาต่อต่า ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถศึกษาต่อได้ตั้ งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
ระดับอุดมศึกษา
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2.เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ สกนิ ก รได้ ร่ ว มแสดงความส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนตามแต่ศรัทธา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
จานวน 5 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับทุนการศึกษา จานวน 1 ทุน ๆละ
30,000 บาท
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้โอกาสด้านศึกษาต่อจนถึง ระดับปริญญา
ตรี
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

30,000 บาท

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาต่ อ ได้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และพสกนิกรสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ได้รับโอกาส
ในการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี จานวน 1 ทุนๆละ 30,000 บาท
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โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ / ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของคณะผู้บริหารและครู ที่มุ่ง
แก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการ พบว่านักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้าง
ยากจน ผู้ปกครองส่วนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นักเรียนมาจากหลายชนเผ่า ตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่มีฐานะยากจน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา
มีอาหารกลางวันได้รับประทาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้างยากจน ผู้ปกครองส่วนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป จึงทาให้รายได้
ไม่คงที่ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในมีครองชีพ งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการสารวจ
ออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางโภชนาการ โดยการดาเนินการโครงการทุนอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายใน
การดาเนินการด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์อ้างอิง เพื่อประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต ของนักเรียนของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
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4. เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทุกคน จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการตามสุขอนามัย
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 405,000 บาท ได้แก่
อาหารกลางวัน ( 25 บาท X 100 คน X 81 วัน X 2 ภาคเรียน) = 405,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
= 405,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับประทานอาหารตามโภชนาการของกรมอนามัย
- ลดค่าใช้ในของผู้ปกครอง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
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หมายเหตุ

- นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับทุนอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการของกรมอนามัย และผู้เรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ตลอดจนวิทยาลัยมีเครือข่าย
ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา
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โครงการ แนะแนวสัญจร
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งสาเหตุ
จากประเทศไทยมีการผลิตกาลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้
อายุ และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับกาลัง แรงงานก่อนเข้าสูตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่ว ง
การศึกษา ทาให้กาลังแรงงานเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความไม่
สอดคล้องในตลาดแรงงาน และปัญหาการว่างงาน
งานแนะแนวอาชีพ และจัด หางาน จึง เป็น กระบวนการสาคั ญ ที่ จ ะสามารถช่ วยแก้ไ ขปัญ หา
ดังกล่าว โดยเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกับความต้องการของตลาดแรงงาน หากนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพตนเองก็จะทางานได้อย่างมีความสุข
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ
เข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ และการประกอบอาชีพ ในโลกการศึกษา โลกอาชีพ แหล่งฝึกอาชีพ สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจเลือกอาชีพ งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก และให้บริการแนะแนวอาชีพ พร้อมสร้างความ
ร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดาเนินการด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสม
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5.2 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบจากการศึกษาในสาขานั้น
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กลุ่มนักเรียนโรงเรียน (มัธยมศึกษา-ขยายโอกาส) ในเขตพื้นที่ จานวน 50 โรงเรียน 6.2
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสม
- นักเรียนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา
- วิทยาลัยมีเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษารู้จักสถานศึกษา และเข้ามาศึกษาต่อในสายชีพมากขึ้น
- นักเรียนสามารถ เลือกอาชีพตามความถนัดของตนเองได้
- วิทยาลัยมีเครือข่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพได้
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
- นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในวิทยาลัยฯ แต่ละสายอาชีพมากขึ้นกว่าเดิม และผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ตามความถนัดของตนเองได้และเรียนอย่างมีความสุข ตลอดจนวิทยาลัยมีเครือข่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 30 โรงเรียน
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โครงการ พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตนอกจากเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้
ความคิด ทักษะและเจตคติ ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วม
แล้ว ผู้บริหาร ครู -อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูก ต้ องด้านวิชาชีพที่เป็นไปได้ แก่ผู้เรียนด้ว ยว่าวิชาชีพใด
เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตามนโยบายด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รุ่นพี่ ได้มีโอกาสในการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้น้องมาเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๒. เพื่อสร้างรายได้ให้รุ่นพี่ด้วยการให้รุ่นพี่ออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในสถานศึกษาต่างเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ
๓. เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง สาหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาที่ใกล้
สาเร็จการศึกษาและผู้สนใจ
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไป
๕. เพื่อเพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. รุ่นพี่ 1 คน สามารถเชิญชวนน้องให้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯได้อย่างน้อย 1 คน
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๒. รุ่นพี่ที่ร่วมโครงการสามารถมีรายได้จากการดาเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
๓. ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของเขตพื้นที่บริการ
6.2 เชิงคุณภาพ
๑. นักศึกษา ที่ได้รับการแนะนา เชิญชวนจากรุ่นพี่ เป็นนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนจริงๆ
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีความสนใจศึกษาต่อด้านสายอาชีพมากขึ้น
3. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.
นักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการแนะนา ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจากรุ่นพี่
๒. มีจานวนนักศึกษามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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หมายเหตุ

โครงการ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕63
ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-9853224
ระยะเวลาดาเนินการ : ภาคเรียนที่ 1
ความสอดคล้องกับนโยบาย
นโยบาย
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
1.หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย การอาชี พเวี ยงเชียงรุ้ง ได้เ ห็นความสาคัญ ของผู้ เรีย น ในระดับประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ
(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 , 2 , 3 จากการสารวจข้อมูลพบว่านักเรียน นักศึกษามีฐานนะยากจน มีจิตอาสา พฤติกรรม
เรียบร้อย ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพ การเกษตร ทาไร่ ทานา ดัง นั้นวิทยาลัยฯ จึงพิจารณา
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563
ในวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ทางงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง ได้ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยื่นคาร้องขอรับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดผู้อุปการะ
4. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียน ที่มีพฤติกรรมดี มีจิตอาสา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 1
- นัก เรี ยน นั กศึก ษา วิ ทยาลัย การอาชี พเวี ยงเชี ยงรุ้ง ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ ( ปวช.)
ชั้นปีที่ 2
- นัก เรี ยน นั กศึก ษา วิ ทยาลัย การอาชี พเวี ยงเชี ยงรุ้ง ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3
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- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชั้นปีที่ 1
3.2 เชิงคุณภาพ
- นั กเรีย น นัก ศึก ษาวิท ยาลัย การอาชี พเวีย งเชีย งรุ้ ง ได้ รับ ขวั ญ และกาลัง ใจจากผู้ สนั บสนุ น
ทุนการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือ
ส่วนรวม
- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
4. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
1 ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ 1

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน

ภาคเรียนที่ 1

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

ภาคเรียนที่ 1

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ภาคเรียนที่ 1
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา
5. กิจกรรม / วิธีการดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
5. ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานผู้ขอรับทุนการศึกษา
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
7. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนผู้ขอรับทุนกการศึกษา
8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
9. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
1. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
6. งบประมาณที่ใช้
30,000 บาท
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ผู้รับผิดชอบ

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์
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7. ผลที่คาดจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับขวัญและกาลังใจจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา รู้จักการให้การบาเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือส่วนรวม
- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
8. ติดตามและประเมินผล
- ใบสมัครของรับทุนการศึกษา
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาเอง สถาบัน และระบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์เก่า
ถึ ง แม้ ว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว ก็ ต ามสถาบั น ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ไปฐานะผู้ ส่ ง เสริ ม เพื่ อ ให้ ก ารท างาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการติดตามการมีงานทาและการทางานของผู้สาเร็จการศึก ษาว่าได้ทางานตรงตามบทบาท
หน้าที่หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการมุ่ง หวัง ของการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง การตรวจสอบ
เครือข่ายทางสังคมของสถาบันว่ามีศิษย์เก่ากระจายอยู่ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน และดารง
ตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ และมีความสาเร็จก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
งานแนะแนว และจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามและศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2.2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาแต่ละรุ่น
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
แนะนามาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้สาเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และส่งข้อมูลกลับมาที่วิทยาลัยฯ ร้อยละ 80
ของจานวนที่ส่งไป
3.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพได้อย่างคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กรกฎาคม 2563

ว่าที่รต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

กรกฎาคม 2563

ว่าที่รต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

กรกฎาคม 2563

ว่าที่รต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

สิงหาคม –

ว่าที่รต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์
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ธันวาคม 2563
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

มกราคม 2564

ว่าที่รต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5. กิจกรรม
1. จัดเตรียมเอกสารใช้ในการสารวจผู้สาเร็จการศึกษา
2. การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
3. รายงานผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
6. งบประมาณในการดาเนินโครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น
5,000 บาท
7. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. ผลการสารวจข้อมูลการศึกษา 1. แบบสอบถาม
(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ต่อและการประกอบอาชีพของ
(ปวส.) ที่จบการศึกษาปี 2561
ผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
1.วิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นและ 1. ข้อมูลการศึกษาต่อและการ
1. แบบสอบถาม
ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบอาชีพของผู้สาเร็จ
และประสิทธิภาพ
การศึกษา
2.ข้ อ มู ล การศึ ก ษาต่ อ และการประกอบ
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถติดตามผู้สาเร็จการศึกษาและทราบข้อมูลการมีงานทาของนักเรียน นักศึกษาได้
8.2 มีข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
9. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
9.1 รายงานการสรุปผลการดาเนินงาน
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคน
ส่วนใหญ่ว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่า
การปกครองในระบอบอื่น ทาให้ระบอบนี้ได้ชื่อว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แ ผ่ขยายไปทั่วโลก
พร้อม ๆ กับมโนทั ศน์เ รื่องการออกเสีย งเลื อกตั้ ง ดั ง นั้น นักเรียน นัก ศึกษาจึง ควรที่จะมีความเข้าใจหลั กการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้นาใช้ในการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ ชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ดารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพความเป็นนักเรียนสายอาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
6.2 เชิงคุณภาพ
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๑.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาสายอาชีพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ในการส่งเสริมประชาธิปไตย
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นายกฯและคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2563
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
๑. ออกแบบสอบถาม
๒. ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสัง คมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงกับบริบทสัง คมโลกและการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนใน
ด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือประเภท
วิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็น ความสาคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งใน
ด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นา และมีความเป็นประชาธิปไตย จึง มี
นโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่ง เน้นให้
นักเรียนนักศึกษาได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ การจั ด กิจ กรรมของนัก เรี ย น นั ก ศึ กษาสั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๑ รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๓๒ จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย
อวท.”
5. วัตถุประสงค์
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2.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยที่บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา
2.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รอื่ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ สถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการนักเรียน
นักศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕63 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่
บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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7.๓ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา
7.4 นั กเรีย น นัก ศึก ษามีคุ ณธรรม จริย ธรรมและพั ฒนาความเจริ ญ งอกงามทางด้ านร่า งกาย จิ ตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
7.5 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การดาเนินงานตามโครงการ โดยคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หลังดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ๑๕ วัน
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โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นาอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
สาหรับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้เห็นชอบในกำรประกำศใช้ระเบียบองค์กำรวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนด้วยองค์กำรวิชำชีพฯ เป็นไปตำมระเบียบ วิธีกำร และแนวปฏิบัติ ขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่ง ประเทศไทย และสำมำรถนำผลงำน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของ
สถำนศึกษำ ที่เป็นระบบ มีมำตรฐำน เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
กำรจั ดกำรอำชี วศึก ษำนับ เป็น สิ่งที่ส ำคัญ ในกำรพัฒ นำคนในด้ ำนวิช ำชีพ เพื่อ ให้ทั นต่อกำรเปลี่ ยนแปลงและ
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรอำชีวิศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนำรมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สำมำรถใช้ชีวิตอยู่
ในสัง คมได้อย่ำงเป็นสุข วิท ยำลัย กำรอำชีพเวี ย งเชียงรุ้ง ได้เ ล็ง เห็นควำมสำคัญ ในกำรที่จ ะพัฒนำให้นักเรีย น
นักศึกษำ ที่สำเร็จ กำรศึกษำมีประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม มีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้นำ
และมีควำมเป็นประชำธิปไตย จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับระบบกำรเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษำได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียนโดยให้ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ต่ำ งๆ ในรูป แบบขององค์ก ำรนั ก วิช ำชี พ ในอนำคตแห่ง ประเทศไทย จึ ง ได้ จั ดท ำโครงกำรค่า ยพัฒ นาผู้ น า
อาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับคณะกรรมกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
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แห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษำต่อไป
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นา มีความกล้าคิด กล้าทากล้า
แสดงออก
- เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 50 คน
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณะกรรมกำรองค์กำรนักวิชำชีพฯ ได้พัฒนำและมีทักษะด้ำนกำรเป็นผู้นำ มีควำมกล้ำคิด
กล้ำทำ กล้ำแสดงออก
- นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

9.1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นา มีความกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
9.2 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินจากแบบสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับสถานศึกษา เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์การวิชาชีพงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพ
สถานศึกษาจึงได้ให้มีการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยขัดเกลาจิตใจ
ช่วยให้มีคุณธรรมที่ดีงาม ควบคู่ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในรูปแบบ
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ดังนั้นการจัดตั้งสานักงานองค์การฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดมีวัสดุสานักงานที่เพียงพอและเอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเห็นควรจัดให้มีโครงการ ปรับปรุง
สานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้ง ให้ได้มาตรฐาน
5.2 เพื่อจัดหาวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย
5.3 เพื่อปรับปรุงห้องสานักงานองค์การฯ ให้มีความทันสมัย และรองรับการประเมินหน่วยองค์การฯ
จากคณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การฯ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ห้ององค์การ ฯ จานวน 1 ห้อง
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6.2 เชิงคุณภาพ
ได้ห้องสานักงานองค์การที่มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ ปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
จากสภาพและผลการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการร่วมจัดกิจกรรม
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โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิก
ดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน..
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมที่ ฝ่ำยพัฒนำกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ดาเนินงานโครงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค
ภาคเหนือ ประจาปีก ารศึ ก ษา 2561 ณ วิ ทยำลัย กำรอำชี พ เวี ยงเชีย งรุ้ง เพื่ อเตรีย มรับ การประเมิ น หน่ ว ย
มาตรฐาน ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียม
ความพร้อ มรั บ การประเมิน องค์ การมาตรฐานดีเ ด่ น และสมาชิ ก ดีเ ด่น โครงการภายใต้ก ารนิ เทศ ระดั บภาค
ภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
ในกำรนี้ ฝ่ ำ ยพั ฒ นำกิ จ กำรนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ วิ ท ยำลั ย กำรอำชี พ เวี ย งเชี ย งรุ้ ง จึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ควำมสำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรดังกล่ำวขึ้น
5. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๒. เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงศักยภำพของสถำนศึกษำ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ มีโอกำสฝึกฝนตนเองในกำรที่จะก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้นำที่ดี
๔. เพื่อให้เป็นกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพมีห้ององค์กำรวิชำชีพที่ใช้ปฏิบัติงำนเพื่อให้
เกิดผลดีแก่คณะกรรมกำรองค์กำรและวิทยำลัย
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๕.๑.๑ เอกสารการประเมิน แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
จานวน 10 เล่ม
5.1.2 เอกสารการประเมิน แผนบังคับ
จานวน 2 เล่ม
5.1.3 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ (อวท.) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพ มีห้ององค์กำรวิชำชีพที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและมีวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพและเป็นผลดีกับคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพและวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

3 ประชุมคณะกรรมการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

4 ดาเนินการตามโครงการ

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนองนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๒. คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพได้ฝึกทักษะกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง
๓. คณะกรรมกำรองค์กำรได้ฝึกทักษะกำรใช้เครื่องใช้สำนักงำนที่ถูกต้องสำมำรถนำไปใช้ในอนำคต
หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำได้
๔. เกิดศักยภำพของสถำนศึกษำในกำรดำเนินงำน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
๑. ผลคะแนนกำรประเมิน
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โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
• โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
• โครงการตามภาระงานประจา
• โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
สภาพอาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้กาหนด
โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายใน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งอันจะส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนตามศักยภาพที่อย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น
ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการ
ดาเนินกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาด
ของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทาความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกันเป็น
ทีม
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมโครงการ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งอย่างทั่วถึง
6.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
7. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 8,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ด้วย
ความมีน้าใจและมีความสามัคคี
9.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปัญหาและอุปสรรค
- อุปกรณ์ทาความสะอาดมีไม่เพียงพอ ทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงร กาหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วม ระดับภาค ระดับชาติ
ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็นความสาคัญ โดยนักเรียน
นักศึกษา ได้เล่นกีฬาที่มีจิตสานึก รู้แพ้ รู้ชนะ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย
และนันทนาการของผู้เรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างกิจกรรม
อันดีต่อ นักเรียน นักศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ของระดับอาชีวศึกษาดัวยกัน จึงขออนุญาตจัดโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียนนักศึกษา
5.2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้ผู้เรียนและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
5.3.เพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอื่น ต่อไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑. นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9.๒. นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
9.๓. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอืนต่อไป
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน วก.เชียงรุ้งเกมส์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กีฬาเป็นกิจกรรมทาให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้
อภัยซึ่งกันและกัน
และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้าใจนักกีฬา สานักงานการ
อาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพและคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยนากิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์ พัฒนา
เยาวชนทั้งหญิงและ ชาย ให้ตระหนักถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยงที่ทาลายสุขภาพ มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควร ปัญหาโรคเอดส์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน การขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนน
หลวง เป็นต้น จึงได้กาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ
และคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศในสังคมต่อไป
ดังนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาแข่งขันกีฬาสีภายใน “วก.เชียงรุ้งเกมส์” ประจาปี
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.๒เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา6.1
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และมี
ความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
9.๒ คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการบรรจุวิชาลูกเสือวิสามัญในหลักสูตร และให้มีการ
เรียนการสอน เป็นกิจกรรมบังคับในชั้น ปวช.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากว่าใน
ปัจจุบันนี้ เรื่องการอยู่ร่วมกัน การทางานเป็นหมูค่ ณะ ความมีระเบียบวินัยนั้นมีน้อยมาก ทาให้ต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
อบรมบ่มนิสัย และให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และด้วยเหตุดังกล่าว ทางวิทยาลัยการอาชีพเวีย ง
เชียงรุ้ง จึงเห็นความสาคัญ จึงได้ให้จัดมีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและส่งกองลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมการชุมชมลูกเสือวิสามัญระดับอื่น ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึกทักษะลูกเสือและ
เพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5.2 เพื่อสนองคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ การบริการ
5.3 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในความเป็น
ไทย ตามนโยบาย MDเป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึกทักษะลูกเสือและ
เพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ชีวิตชาวค่ายและทากิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุม
9.2 ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นา และการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
9.3 ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักเพื่อน เสริมสร้างความสามัคคี
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ ตักบาตรทาบุญและรดน้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และเป็นโอกาสที่ผู้น้อยจะได้รดน้าขอพร
จากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นวันที่ครอบครัวตลอดจนหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรอันจะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และราลึ กถึงพระคุณแก่
ผู้อาวุโสทุกท่านที่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้น้อย อันได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย ทางฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ร่วมกันทากิจกรรมดังกล่าวขึ้น และยังเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่บุคลากรใน
วิทยาลัย
5.๒.ส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโสที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาความรู้และความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพทั้งผู้บริหาร ครู และผู้นาชุมชน
5.๓. สร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยได้ทากิจกรรมงานบุญ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปฏิบัติ
ตนตามหลักพระพุทธศาสนา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
9.๒. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส
9.๓. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 หลังจากที่ขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้
ทะนุบารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเพื่อหวังให้ทัดเทียมกับบรรดานานาอารยประเทศทรงโปรดให้มีการจัดการ
ปฏิรูประเบียบ แบบแผนการปกครอง เปลี่ยนแปลงแก้ไข จัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของกาลสมัย ได้มีการแต่งตั้งตาแหน่งเสนาบดีและกระทรวงเพิ่มขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น 12 ส่วน คือ
กระทรวงมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมทา กรมวัง กรมเมือง กรมนา กรมพระยาคลัง กรมยุติธรรม กรม
ยุทธนาธิการ กรมธรรมการ
กรมโยธาธิการ และกรมมุรธาธิการ ได้มีการตั้งธนาคารไทย นอกเหนือจากนี้ยังมี
กิจการ การไฟฟ้า การประปา การพยาบาลและสาธารณสุข การขนส่งและการสื่อสารการไปรษณีย์ ส่วนการโทร
เลข การโทรศัพท์ ด้านการศึกษา ด้านการต่างประเทศ รวมทั้งการเลิกทาส เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง ของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์
ที่เคารพรักของประชาราษฎร์ ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวง
จึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวงต่อมาทางราชการ
ได้ประกาศให้วันที่ 23
ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัน ที่ระลึกสาคัญ ของชาติเรียกว่า
วันปิยมหาราชและกาหนดให้หยุดราชการวันหนึ่งในวันปิยมหาราชเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งต่อมาเป็น
กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็นสานักพระราชวัง ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์
ตั้ง
ราชวัติ ฉัตร 5 ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถางธูปทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
5.๑.เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนได้ร่วมกันราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
3 ประชุมคณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
4 ดาเนินการตามโครงการ
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
สถานศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ร่วมกันราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9.๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ ปลูกฝังจิตสานึก ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกัน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
ร้อยละ90 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดและมีส่วนเข้าร่วมใน
กิจกรรมทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
จัดกิจกรรมการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตรย์ สุจริต
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
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ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
9.2 ได้แสดงออกถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต
9.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกัน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม

142

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการ พิธีไหว้ครู
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
"ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากคาว่า ครุ ( คะ-รุ) ที่
แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ ที่สาคั ญ กว่า
นักศึกษาจะเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่า
พ่อแม่ผู้ให้กาเนิด ครูในเชิงช่างที่เป็นผู้ประสิทธิประสาทสรรพศิลปะวิทยาการ ทางด้านจิตวิญญาณ และเป็นที่
เคารพนับถือสืบทอดมาโดยตลอดคือ พระวิษณุกรรมเป็นครูช่างทางจิตวิญญาณที่ช่างไทยให้ความนับถือเป็นเทพ
เจ้าแห่งงานช่างและความสาเร็จ
ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ ในการ
ดาเนินโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับ
ถือและระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อไป ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงขออนุญาตจัดทาโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปี
5. วัตถุประสงค์
5.๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูช่างให้สืบทอดต่อไป
5.๒.เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศีลธรรมตั้งตนอยู่
ในโอวาทคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์
5.๓. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพศิลปะวิทยาการต่างๆ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
-.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้
ประสิทธิวิชา
-ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
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7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑. นักเรียนนักศึกษาได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและการครอบครู
ช่างให้สืบทอดต่อไป
9.๒. นักเรียนนักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรม
ตั้งตนอยู่ในโอวาทคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์
9.๓. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพศิลปะ
วิทยาการต่างๆ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสั่งกัดเพื่อร่วม
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจาปี โดยองค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น
วันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กาหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco-a threat to
development” ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เนืองในวัน
งดสูบบุหรี่โลก โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่:ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจ
ยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งมีผลอย่างมาก
ในการลดอัตราการสูบบุหรี่โดยภาพรวมของคนไทย
ดังนั่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงร่วมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ หรือสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ได้5.
วัตถุประสงค์
5.๑.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
สูบบุหรี่ หรือสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ได้
5.๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
9.๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยาการต่างๆ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการกิจกรรม ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นภายใน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ดารงรักษาไว้ซงึ่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนได้ร่วมกันราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
9.๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติกาหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด
สากล และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
สากล เสมอมาเป็นประจาทุกปี ประกอบกับในปี ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.) ได้
กาหนดจัดทาโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ของ
ทุกปี ภายใต้กรอบแนวคิดและคาขวัญที่กาหนด คือ “ไทยนิยม ยังยืนร่วมแก้วไข้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดังนั่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงร่วมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกชนิด
5. วัตถุประสงค์
5.๑.เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ห่างไกลปัญหายาเสพติด
5.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน ทั้งใน – นอกสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างบูรณาการ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
9.๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยาการต่างๆ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามสภาพปัจจุบันที่นักเรียนในวิทยาลัย ไม่มีการส่งเสริมนันทนาการที่ดีทาให้ ไม่ร่าเริงแจ่มใส สุกท้ายก็
ต้องไปพึ่งพายาเสพติด ทางวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห้นความสาคัญของการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ โดย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความสาคัญของการแข่งขันกีฬาเป็นอย่าง
มาก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานสึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านส่ง เสริมนันทนาการมีการประเมินผลการดาเนินตาม
โครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริมนันทนาการดังนี้
1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริมนันทนาการ
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริม
นันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริมนันทนาการ
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริมนันทนาการ
5.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกันเป็น
ทีม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
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7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ หั ว หน้ า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ปลูกฝังจิตสานึกด้านส่งเสริมนันทนาการ
9.๒ ได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ
9.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทางาน10. การติดตาม และ
ประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมอันงาม
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทาดี
5.๒ เพื่อนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ทางาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
5.3 เพื่อให้นักเรียน เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
นามาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
6. เป้าหมาย
6.1 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม
อาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
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ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
9.2 สร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียน นักศึกษา
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป
5.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
5.3 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง
5.4 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เป้าหมาย
เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลาปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
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ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป
9.๒ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
9.3 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง
9.4 เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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อื่นๆ
 งบอื่นๆ

โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย ในเทศกาลวันวิสาขบูชา รัฐบาลมีนโยบายสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของหลักธรรมเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาของโลก โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีบทบาท และ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ในวันวิสาขบูชา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็นความสาคัญจึงขออนุญาตจัด
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา
5.2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.3. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท
เนื่องในวันวิสาขบูชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียนนักศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา
9.2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี
9.3. นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณี
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุง่ สร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีจานวนมาก ซึ่งพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมมาจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เหมือนกัน รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสาเร็จทางการเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
5.2. เพื่อฝึกฝนสมาธิในการเรียนให้กับนักเรียน
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับ ปวช.1 – ปวส.1 ทุกสาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ปวช.1 – ปวส.1. ทุกสาขางาน ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
- นักเรียน ปวช.1 – ปวส.1 ทุกสาขางาน ได้ทาความรู้จักกับคณะครู ผู้บริหาร บุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80
9.2.นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

โครงการจิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธคุณอันหาสุดมิได้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้
จัดกิจกรรมโครงการจิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรร่วมกันทาความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อเป็น
การถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทาความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์
ภายในชุมชน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ร่วมกันราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
3 ประชุมคณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
4 ดาเนินการตามโครงการ
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
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5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ร่วมกันทาความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9.๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532
ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ซึ่งในปี กรมป่าไม้ได้เชิญชวนกระทรวงศึกษาธิการ
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วงงาน หรือสถานศึกษาที่ อื่นๆ โดย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และที่อื่นๆที่เห็นสมควร ทั้งนี้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็นความสาคัญจึงขออนุญาตจัดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.2.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.3.เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
6.1 เชิงปริมาณ
1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ภูมิใจในการเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
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3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูและบุคลกรทางการศึกษา นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันปลูกต้นไม้
- นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี
- นักเรียนนักศึกษาสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทาให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอุ่น
เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม
ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทาให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น สื่อ
ลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลทาให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ด้วยการขาดวุฒิภาวะ
และทักษะในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม และขาด
ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงจัดทาโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นั กศึกษาได้
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด มีการ
เรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและ
การป้องกันปัญหา
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมือ่ เข้าสู่วัยรุ่น
5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
6.1 เชิงปริมาณ
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ดาเนินโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม วัยเรียน วัย
ใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
3 ประชุมคณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2563
4 ดาเนินการตามโครงการ
ปีการศึกษา 2563
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
ปีการศึกษา 2563
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียนสั้นๆ ว่าวันแม่ ทุกคนทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวัน
สาคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง คือวันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันพระราชสมภพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการกิจกรรม
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ขึ้นภายในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบพระมหากษัตริย์
5.2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความรักต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติบรมนาถบพิตร
6.1 เชิงปริมาณ
1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
2. นักศึกษาทุกสาขางานลงนามถวายพระพรครบทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ดาเนินการถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความภูมิใจ
และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1. มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคนส่วนใหญ่ว่า
เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่าการปกครอง
ในระบอบอื่น ทาให้ระบอบนี้ได้ชื่อว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แผ่ขยายไปทั่วโลกพร้อม ๆ กับมโน
ทัศน์เรื่องการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงควรที่จะมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้นาใช้ในการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ดารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงา
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
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1
2
3
4
5

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
9.2. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.๑. ออกแบบสอบถาม
10.๒. การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ จัดทาแผนงบประมาณประจาปี
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศ ทางหรื อแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์ก ร เน้ น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง ได้มีการจัดทาแผน
งบประมาณประจาปี 2563 ที่สอดคล้ อ งกั บแผนกลยุ ทธ์ ของวิ ทยาลัย เพื่อ นาไปสู่ การปฏิบั ติ โดยการจัด ท า
โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน
การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทาโครงการให้ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นการเขียนโครงการจึงต้อง
มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สาคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทางาน ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการที่ชัดเจนจะสามารถทาให้แนวความคิดของ
นโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ
จากความสาคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการกาหนดแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ

6. เป้าหมาย
6.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน
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7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

เดือนกันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการ

เดือนกันยายน 2562

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ดาเนินการตามโครงการ

เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

เดือนกันยายน 2562

วิธีดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 10,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท/ชั่วโมง =
7,200 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 34 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ
=
2,040 บาท
8.3 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
360 บาท
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม
=
400 บาท
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
=
10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน ได้แผนปฏิบัติ
การประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ
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โครงการ จัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศ ทางหรื อแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์ก ร เน้ น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง ได้มีการจัดทาแผน
งบประมาณประจาปี 2563 ที่สอดคล้ อ งกั บแผนกลยุ ทธ์ ของวิ ทยาลัย เพื่อ นาไปสู่ การปฏิบั ติ โดยการจัด ท า
โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน
การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทาโครงการให้ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นการเขียนโครงการจึงต้อง
มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สาคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทางาน ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการที่ชัดเจนจะสามารถทาให้แนวความคิดของ
นโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ
จากความสาคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการกาหนดแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ

6. เป้าหมาย
6.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน
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7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

เดือนกันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการ

เดือนกันยายน 2562

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ดาเนินการตามโครงการ

เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

เดือนกันยายน 2562

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 10,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท/ชั่วโมง =
8.2 ค่าอาหารว่าง 34 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ
=
8.3 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม
=
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
=

วิธีดาเนินการ

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
7,200 บาท
2,040 บาท
360 บาท
400 บาท
10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน ได้แผนปฏิบัติ
การประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ
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โครงการ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศ ทางหรื อแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์ก ร เน้ น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง ได้มีการจัดทาแผน
งบประมาณประจาปี 2563 ที่สอดคล้ อ งกั บแผนกลยุ ทธ์ ของวิ ทยาลัย เพื่อ นาไปสู่ การปฏิบั ติ โดยการจัด ท า
โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน
การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทาโครงการให้ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นการเขียนโครงการจึงต้อง
มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สาคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทางาน ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการที่ชัดเจนจะสามารถทาให้แนวความคิดของ
นโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ
จากความสาคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการกาหนดแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ

6. เป้าหมาย
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6.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน

7. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

เดือนกันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการ

เดือนกันยายน 2562

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ดาเนินการตามโครงการ

เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

เดือนกันยายน 2562

วิธีดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 5,000 บาท
8.1 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
360 บาท
8.2 ค่าวัสดุฝึกอบรม การดาเนินการติดตามการประเมิน =
4,640 บาท
รวมทั้งสิ้น ( ห้าพันบาทถ้วน )
=
10,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 37 คน ได้แผนปฏิบัติ
การประจาปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ
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โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่องานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ /
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ปฏิรูปการเรียนการสอน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน กับประชาคมโลกโดย
ร่วมกับภาคเอกชนประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ
จึงได้จัดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการงานวิจัยสัมมนา
และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้นักเรียน
ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนและครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
6.2 เชิงคุณภาพ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
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ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 ประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินการ

15 ก.ค. 2563

งานวิจัยฯ

16 ก.ค. 2563
16 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563 – 1 ต.ต. 2563
1 ต.ค. 2563 – 15 ต.ค. 2563

งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........ได้แก่
8.1 งบประมาณตามชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์
จานวน 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1.ระยะเวลาในการดาเนินงานอยูร่ ะหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1. การติดตามผลการประเมินจานวนชิ้นงานผลของการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับสถานศึกษา
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โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่องานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ /
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด4 กาหนดแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5)
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไ ปพร้อมกันจากการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ มาตรา 30 ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กาหนดบทบาทผู้สอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
คือ ผู้สอนต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียงกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การเรีย นรู้ จั ดเตรียมและเลือ กใช้ สื่อให้เหมาะสมกั บกิจ กรรม นาภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเส ริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายนอก
มีบทบาท
หน้าที่ในการตรวจสอบประเมินและรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพครู ในด้าน
การจั ดการเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เ รีย นเป็ นส าคั ญ อย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ตามแนวทางของหลัก สู ต รหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ ในการปฏิบัติการสอนนั้น ครูจะต้องทากิจกรรม 7 กิจกรรม ได้แก่การ
วิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยี
เป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน เน้นองค์
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รวมและเน้นพัฒนาการ การใช้ผลประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ และการใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
สอนของตนเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้เทคนิควิธีการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
เป็นระบบ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้ ทักษะในการทาวิจัยในชั้นเรียน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 ประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินการ

15 ก.ค. 2563

งานวิจัยฯ

16 ก.ค. 2563
16 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563 – 1 ต.ต. 2563
1 ต.ค. 2563 – 15 ต.ค. 2563

งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 ได้แก่
8.1 งบประมาณการดาเนินงาน
จานวน 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูได้แนวคิด ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1. การติดตามผลการประเมินของความพึงพอใจ ของคระครูที่เข้าร่วมโครงการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่องานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2.2 อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขั นกับประชาคมโลกโดย
ร่วมกับภาคเอกชนประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ
จึงได้จัดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการงานวิจัยสัมมนา
และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้นักเรียน ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์
คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน และครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
6.2 เชิงคุณภาพ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

15 ก.ค. 2563

งานวิจัยฯ

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 16 ก.ค. 2563

งานวิจัยฯ

3 ประชุมคณะกรรมการ

16 ก.ค. 2563

งานวิจัยฯ

4 ดาเนินการตามโครงการ

19 ก.ค. 2563 – 1 ส.ค. 2563 งานวิจัยฯ

5 ประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินการ

1 ส.ค. 2563 – 15 ส.ค. 2563 งานวิจัยฯ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 31,160 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท/ชั่วโมง = 7,200 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 34 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ = 3,600 บาท
8.3 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน = 360 บาท
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม = 30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน )
=
41,160 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ได้แนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
9.2 นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1การติดตามผลการประเมินจานวนชิ้นงานผลของการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์
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โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
 ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา จัดเป็นสารสนเทศที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม ติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานและการบริหาร
จัด การสถานศึก ษาบรรลุ เ ป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษา จึ ง ต้ องได้ รั บการดู แล และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีประสิท ธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา
จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญที่ต้องดาเนินการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
๕.๒ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๕.๓ เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติงาน การวางแผน การติดตามและ
ประเมินผล
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จานวน 1 ระบบ
๖.๑.๒ ปรับปรุงข้อมูลสารเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ จานวน 1 เว็บไซต์
6.2 เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของวิทยาลัยฯ ที่มี ข้อมูลครบ ๙ ประเภท มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๖.๒.๒ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งแปรผล และนาเสนอข้อมูลของวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนอย่าง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 ติดต่อประสานงานผู้ให้
บริการโดเมนเนม
3 ดาเนินการต่ออายุโดเมนเนม
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าต่ออายุโดเมนเนม
จานวน ๑,๐๗๐ บาท
๘.๒ ค่าโอนเงิน
จานวน ๒๕ บาท
๘.๓ ค่าอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
จานวน ๓,๙๐๕ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เว็บไซต์ของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลครบ ๙ ประเภท มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนาเสนอข้อมูล ต่อสาธารณชนได้
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
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โครงการปรับปรุงเครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
 ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษามา
โดยตลอด ทั้งข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มีการจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ที่มีการ
สารองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีระบบสารองไฟฟ้าที่ดี เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบดังกล่าว ซึ่งเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) มีความจาเป็นในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้าให้กับเครื่องแม่ข่ายได้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งทาให้เครื่องแม่ข่ายมีโอกาสข้อมูลเสียหายได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาอุปกรณ์สารองไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับพลังงานกระแสไฟฟ้าจากเครื่องสารองไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
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7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 ตรวจสอบและตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้าที่
ชารุด
3 จัดหาอุปกรณ์เครื่องสารอง
ไฟฟ้า
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
ปฏิบัติงานซ่อมแทรมและ
ทดสอบระบบ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
8.1 อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการ
สารองไฟฟ้าเพื่อให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
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โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มีการจัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายโดยจะทาการเปิดเครื่องให้มีการทางานอยู่ตลอดเวลา ทาให้ระบบปรับอากาศทางานอยู่ตลอดเวลา ด้วย
เช่นกัน จึง เป็นสาเหตุให้ ขาดการ ซ่อมบารุงรักษา ทาให้เครื่องปรับอากาศชารุด และไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความเย็นให้คงที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความต้องการเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อใช้งานทดแทนที่ได้ชารุดไป
แล้วนั้น ไม่สามารถซ่อมแซมได้และตู้ ควบคุมการสลับการทางานของเครื่องปรับอากาศ ทาให้เกิดการควบคุม
อุณหภูมิภายในห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการบารุงรักษา และมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาเครื่องปรับอากาศสาหรับห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
๕.๒ จัดหาตู้ควบคุมการสลับทางานของเครื่องปรับอากาศให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ เครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง
๖.๑.๒ ตู้ควบคุมการสลับทางานของเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุม
การสลับทางานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุด
3 จัดหาเครื่องปรับอากาศและ
ตู้ควบคุม
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
ปฏิบัติงานรื้อถอนและติดตั้ง
ระบบ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
8.1 เครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
8.๒ ตู้ควบคุมการสลับการทางานของเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและตู้ควบคุมการสลับการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1แบบประเมินประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

188

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
 ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความจาเป็นในการเข้าถึง และใช้ง านกันอย่างแพร
หลายเป็นที่นิยมกันทั่วโลก มีการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆ จึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคสมัยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุก
เวลา การวางระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงภายในสถานศึกษาเดิมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
และยังไม่ครอบคลุมไปยังทุกอาคารทั่วสถานศึกษา เพื่อรองรับการใช้งานของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับได้เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงยิ่งขึ้นไปอีก มีประสิทธิภาพการให้บริการใน
สถานศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขยายเครือข่ายใยแก้วนาแสงภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมไปยังทุกอาคารของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงความเร็วสูง จานวน 1 ระบบ
6.2 เชิงคุณภาพ
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๖.๒.๑ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสง
ความเร็วสูง ทั่วถึงทุกอาคาร
๖.๒.๒
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 ตรวจสอบบริเวณเดินสาย
และบริเวณจุดติดตั้ง
ตู้ควบคุม
3 จัดหาอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
ระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสง
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
ปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้ง
ระบบ ทดสอบระบบ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
8.1 ค่าอุปกรณ์เครือข่ายใยแก้วนาแสง
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ บ ริ ห าร ครู เจ้ า หน้ า ที่ นั ก เรี ย น มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยใยแก้ ว น าแสงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสม
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ความพึงพอใจในการเข้าถึงการให้บริการเครือข่ายใยแก้วนาแสง
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โครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมทัง้ วิทยาลัย
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
 ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความจาเป็นในการเข้าถึง และใช้ง านกันอย่างแพร
หลายเป็นที่นิยมกันทั่วโลก มีการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆ จึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคสมัยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุก
เวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ ในการประกอบวิชาชีพ จึง จาเป็นต้องขยายการให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุมเพียงพอกับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายที่เหมาะสมกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน ๓๗ คน และนักเรียนนักศึกษา จานวน 488 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายทั่วถึงทุก
อาคาร
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๖.๒.๒ สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นๆ ได้
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 ตรวจสอบจุดอับสัญญาณ
ไวไฟและตรวจสอบอุปกรณ์
เครือข่ายที่ชารุด
3 จัดหาอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
ปฏิบัติงานติดตั้งและทดสอบ
ระบบ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
8.1 ค่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ไร้สายที่เหมาะสม
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทุกอาคาร
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ความพึงพอใจในการเข้าถึงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
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ชื่อโครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย :
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
2. หลักการและเหตุผล
สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา เมื่อนักเรียนนักศึกษามี
ปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในวิทยาลัยย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัด
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนนักศึกษาเจ็บป่วยขณะอยู่วิทยาลัย
ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทันเวลา
ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ทาโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ ครู
นักเรียน และบุคลากรในวิทยาลัย เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มียาและเวชภัณฑ์ในการักษาพยาบาล
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 62 – ธ.ค. 62 งานสวัสดิการ
ต.ค. 62 – ธ.ค. 62 งานสวัสดิการ
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หมายเหตุ

3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ต.ค. 62 – ธ.ค. 62 งานสวัสดิการ
ต..ค. 62 – ก.ย. 63 งานสวัสดิการ
ก.ย. 62
งานสวัสดิการ

6. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้
- เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
- เงินรายได้สถานศึกษา
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ลักษณะการจ่าย
ที่
กิจกรรม
1

จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

-

20,000.-

-

-

20,000.-

-

20,000 บาท
- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน 2563

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ครู นักศึกษา และบุคลากรใน
วิทยาลัยมียาและเวชภัณฑ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์
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วิธีการประเมินผล
- สอบถาม
- บันทึกการใช้ยาและเวชภัณฑ์

ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย : แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญทางด้านสุขภาพร่างกายที่ต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้
ห่างไกลจากยาเสพติด ที่จะทาลายชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจ
สารเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือทั้งด้านหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน นักศึกษา
- เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 จานวน 150 คน
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 – 2 จานวน 100 คน
เชิง คุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดาเนินการ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
ต.ค. 62 - ก.พ. 63 งานสวัสดิการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ต.ค. 62 - ก.พ. 63 งานสวัสดิการ
3 ประชุมคณะกรรมการ
ต.ค. 62 - ก.พ. 63 งานสวัสดิการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
ต.ค. 62 - ก.พ. 63 งานสวัสดิการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 62 - ก.พ. 63 งานสวัสดิการ
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6. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้
- เงินบารุงการศึกษา (เก็บจากนักเรียนนักศึกษา)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ลักษณะการจ่าย
ที่
กิจกรรม
งบบุคลากร งบดาเนินงาน
1

ตรวจสุขภาพนักเรียน
นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

-

-

งบ
ลงทุน
-

-

-

-

50,000 บาท
50,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินงาน

หมายเหตุ

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักศึกษา นักศึกษา เป็นผู้มีวินัย มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
วิธีการประเมินผล
1. นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ มี
- แบบสอบถาม
- สอบถามความพึงพอใจของ
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
- แบบบันทึกความพึงพอใจการใช้ ผูใ้ ช้บริการตรวจสุขภาพ
บริการตรวจสุขภาพ
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ชื่อโครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564
....................................................................................................................................................................
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย : แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
: ระยะเวลาดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสวัสดิการ ความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งนี้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไม่
คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลาและสถานที่ นามาซึ่งความสูญเสีย ทั้งร่างกายและชีวิต
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการประกันอุบัติเหตุ
กลุ่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการคุ้มครองภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 250 คน
เชิง คุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดาเนินการ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
พ.ค. 63 – พ.ค. 64 งานสวัสดิการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค. 63 – พ.ค. 64 งานสวัสดิการ
3 ประชุมคณะกรรมการ
พ.ค. 63 – พ.ค. 64 งานสวัสดิการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
พ.ค. 63 – พ.ค. 64 งานสวัสดิการ
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5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

พ.ค. 63 – พ.ค. 64 งานสวัสดิการ

6. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้
- เงินบารุงการศึกษา(ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยเอง)
บาท

50,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ลักษณะการจ่าย
ที่
กิจกรรม
งบบุคลากร งบดาเนินงาน
1

จัดทาประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

-

-

งบ
ลงทุน
-

-

-

-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ ได้รับ - แบบสอบถาม
ความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ
- แบบบันทึกการใช้บริการความ
คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ
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50,000

ระยะเวลาดาเนินงาน

หมายเหตุ

พฤษภาคม 2563
ถึง
พฤษภาคม 2564

วิธีการประเมินผล
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านความคุ้มครองภัย
จากอุบัติเหตุ

โครงการ กิจกรรมแนะนาอาชีพ สาหรับนักเรียนระดับ ปวช.1
(การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ)
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพและปริ ม ำณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลำดแรงงำนและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่
ด้านที่
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา ได้ กาหนดแนวทางการปฐมนิ เทศนั ก เรี ย น
นักศึกษาใหม่ โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนาอาชีพ ด้วยการนานักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยต้องกาหนดขอบเขตและ
สาระของการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ
2. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
3. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ
4. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ
5. เทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพ
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งทาง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพใน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนที่กาลังเข้า
ศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางาน ของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 9 คนได้
ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้และการทางานในสถานประกอบการและได้รับความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ถูกต้องต่อ
อาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ประชุมคณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ดาเนินการตามโครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
7.2 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7.3 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
1. แบบสอบความความพึงพอใจ
2. ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัด
การเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ เป็นการ
ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ มาตรฐานการเรี ย นการสอนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ค วามก้ า วหน้ า และสอดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องทาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์อันได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ลาโพงขยายเสียง
ไมโครโฟน เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนผังการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพื่อให้
สอดรับกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการจัดการเรียนการสอน
และมีบรรยากาศที่เหมาะสม
5.2 ครูผู้สอนจัดการจัดการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งานจานวน 3 ห้อง
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6.2 เชิงคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องคอม
พร้อมใช้งาน บรยากาศเหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ศ. 2563

พ.ค-มิ.ย

ก.ค-ส.ค

ก.ย-ต.ค

พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ประชุ ม วางแผนเพื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....120,000......บาท
- เครื่องปรับอากาศ
- ระบบอินเตอร์เน็ตสาหรับการจัดการเรียนการสอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
9.2. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
9.3. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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หมายเหตุ

โครงการ เชิญผู้เชีย่ วชาญภายนอกให้ความรู้
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ..........................................................................
ด้านที่ ..................................................................................................
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ในศตวรรษที่ 21 ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวางหลายด้ า นทั้ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความคาดหวังของประชาชน การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน
และการแข่งขันขององค์การหรือภูมิภาคต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนองค์การ และการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งการรวมตัวของหลายประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เล็งเห็นความสาคัญ ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ผู้เข้าประชุมวิชาการมี ความรู้ความเข้าใจการจัดการการศึกษาและเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมี
วิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
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นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน และการแข่งขันขององค์การหรือภูมิภาคต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ
และการดาเนินชีวิตของมนุษย์
รวมทั้งการรวมตัวของหลายประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ประชุมคณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ดาเนินการตามโครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน และการแข่งขันขององค์การหรือภูมิภาคต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ
และการดาเนินชีวิตของมนุษย์
รวมทั้งการรวมตัวของหลายประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการ Big Cleaning Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร /ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ............................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ..........................................................................
ด้านที่ ..................................................................................................
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องการประหยัด
และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อให้แผนกสะอาด จึง
ต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้าง
นิสัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการ BIG CLEANING DAY ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมด้านการ
ปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู
ห้องเรียน สารวจสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกเพื่อจัดของที่ไ ม่
ต้องการให้ออกไปจากห้อง พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการนาไปใช้งาน ปฏิบัติได้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทาความสะอาดสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านความ
สวยงามและด้านภูมิทัศน์
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ทางานร่วมกันเป็นทีม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน 6.2
เชิงคุณภาพ
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สนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อให้แผนกสะอาด จึงต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการ
รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ประชุมคณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ดาเนินการตามโครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท

 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น ( ห้าพันบาทถ้วน )

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนให้มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อให้แผนกสะอาด จึงต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากร
ตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
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โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์/ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ............................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ..........................................................................
ด้านที่ ..................................................................................................
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ .......................................................................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินการจัดห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อรองรับ
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อให้ห้องเรียนเป็นสัดเป็นส่วนและมีเครื่องมือในการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และรองรับนักเรียนที่มาเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนทวิศึกษา
ดังนั้น ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องปฏิบัติงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ได้ห้องเรียนที่ทันสมัยและรองรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง
5. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
2.2 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ทันสมัย เป็นสัดส่วน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ประชุมคณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

ดาเนินการตามโครงการ

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ปรับปรุงห้องเรียนสาขางานไฟฟ้ากาลัง
20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
7.2 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเรียน และห้องเรียนเป็นสัดส่วนไว้สาหรับการเรียนการสอน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
8.1 ประเมินผลจากผลการปรับปรุงห้องเรียน
8.2 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงาน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ Big Cleaning Day
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายรุง่ วิกรัย ปาเรียน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.1
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
สภาพอาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานจึงได้กาหนด
โครงการ Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในแผนกวิชาช่างเทคนิค
พื้นฐานอันจะส่งผลให้แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษามีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีประสิทธิภาพใน
การเรียนตามศักยภาพที่อย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น
ทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการ
ดาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทาความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกันเป็น
ทีม
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6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
6.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
7. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดาเนินงาน
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

หมายเหตุ
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 5,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day จานวน 30 คน
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ด้วยความมีน้าใจและมีความสามัคคี
9.2.2 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปัญหาและอุปสรรค
- อุปกรณ์ทาความสะอาดมีไม่เพียงพอ ทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่ว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน โต๊ะปฏิบัติงานตะไบที่พร้อมในการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
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2
3
4
5

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย
นายรุ่งวิกรัย

ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน
ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
9.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีโต๊ะปฏิบัติงานตะไบที่พร้อมในการสอน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบโต๊ะปฏิบัติงานตะไบแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้า
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่ว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อม
ไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ
และมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สถานีเชื่อมไฟฟ้าที่พร้อมในการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
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3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
9.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีสถานีเชื่อมไฟฟ้าที่พร้อมในการสอน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการปรับปรุงระบบสถานีเชื่อมแก๊ส
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่ว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึง ได้จัดทาโครงการปรับปรุงระบบสถานีเชื่อมแก๊ส
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบสถานีเชื่อมแก๊สวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ระบบสถานีเชื่อมแก๊สที่พร้อมในการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
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3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
9.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีระบบสถานีเชื่อมแก๊สที่พร้อมในการสอน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบสถานีเชื่อมแก๊สแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงาน
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ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕63
1. ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการยุทธศาสตร์
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมี
ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
ด้านที่ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดาเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
4. หลักการและเหตุผล
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้
อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยา ตั้งแต่
ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชานาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ
สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR
การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จาเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งและการขอวีซ่า
สาหรับการหางาน แม้ว่าจะมีข้อกาหนดอย่างเป็นทางการไม่มากนัก แต่การรับรองระดับภาษาอังกฤษจะทาให้ผู้
เข้ารับการทดสอบโดดเด่นจากผู้อื่น หากพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น การวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการ
ทดสอบอย่างแม่นยาและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะได้ตลอดเวลานั้นนับเป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะรู้ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ เข้ารับการ
ทดสอบพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทา “โครงการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕63” เพื่อส่งเสริมการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ให้มีความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านภาษาที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ตามระดับที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
5.2 เพื่อให้มีความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในการทางานร่วมกับสถาน
ประกอบการในอนาคต
6. เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 100 คน ได้รับการวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามระดับความรู้
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน สามารถวัดระดับทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามระดับความรู้ได้
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
D 4. ดาเนินโครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕63
C 5. รวบรวมสรุ ป ผลโครงการสรุ ป ผล
อภิ ป ร ายผ ล และข้ อ เสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ASEAN English Camp
ประจาปีการศึกษา๒๕63
1. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยีในยุคใหม่ ดังนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การฝึกภาษา โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารอังกฤษ จึงมีความจาเป็นต่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง ในการเข้าสู่ความเป็นพลโลก วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
5.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจาวั น ได้
5.3 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
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6.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 150 คน ได้รับการพัฒนาและ มีความรู้และเข้าใจการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีผลงานการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย. ค. ย. ค. ค. ย.

P 1. ขออนุญาตดาเนินตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
3. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ
D 4. ดาเนินโครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
ASEAN English Camp ประจาปี
การศึกษา๒๕63
C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล
อภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะของ
โครงการ
A 6. รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 96,400 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหารกลางวัน
40 บาท x 150 คน x 3 มื้อ
8.2 ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 150 คน x 6 มื้อ
=
8.3 ค่าวิทยากร 1,200 บาท x 3 วัน(24ชม.)
8.4 ค่าเอกสารดาเนินโครงการ 150 บาท x 150 เล่ม
=
8.5 ค่าจัดสถานที่ (ดอกไม้)
8.6 ค่าป้ายไวนิล
รวมทั้งสิ้น ( เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
=
96,400 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ
=
18,000 บาท
22,500 บาท
=
28,800 บาท
22,500 บาท
=
3,500 บาท
=
1,100 บาท

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
สู่การเรียนการสอนแบบ Active learning
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู /
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เ พื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะ
ผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก และแนะนาการเข้าถึงองค์
ความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น
เรียกว่า Active Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มาก
ขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก แนะนาช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศการเรียน
การสอนที่ดีขนึ้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียนใน
การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้หาก มีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้
การจัด การเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่า ย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย
กระตุ้น ให้ นัก เรี ยนรู้ จัก วิธี การแสวงหาความรู้ เกิด การเรีย นรู้ อย่า งกว้า งขวาง ลึ กซึ้ ง และต่อ เนื่อ งตลอดเวลา
ดังนั้นหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ จึง จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู
คิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อ การการเรียนรู้
และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
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5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึง พอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาอัง กฤษ แบบ Active
learning
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ใช้ห้องเรียนวิชาภาษาอัง กฤษ แบบ Active learning มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่หลักสูตรกาหนดไม่ต่ากว่าระดับดี
2. ครูใช้สื่อการเรียนการสอน ที่สามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(5203)
7.2 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ค-มิ.ย

พ.ศ. 2563
ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
7. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
9.2. ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
1.ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง แผนกสามัญสัมพันธ์
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ ระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา หมายถึง งานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนักเรียนนักศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา เพื่อการค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
การวางแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
เป็นผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่ได้จากการสารวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนระดับ ปวช.
หรือระดับ ปวส. ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน
การเรียนรู้และทาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
5.๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักเรียนนักศึกษาผู้จัดทาโครงงานวิทยาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นที่สนใจ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
6.1 นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จานวน ๖๐ คน สามารถคิดประดิษฐ์โครงงานส่งประกวดได้
เชิงคุณภาพ
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6.2 นักเรียนนักศึกษาสามรถ คิดค้นโรงงานสิ่งประดิษฐ์ได้
7. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ พร้อมแสดงผังขั้นตอนการดาเนินงาน
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมวางแผนการดาเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖3 ครั้งที่ 30
พฤษภาคม ๖๒
- ชี้แจงกติกา ระเบียบและแนวทางการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- แนวทางการบริหารงบประมาณ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- กาหนดวันเวลา สถานที่จัดการประกวดฯ
๒.ประสานงานและประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔-๘ มิถุนายน ๖๒
แนวทางการดาเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
๓.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
๑๑ มิถุนายน ๖๒ - อศจ.ส่งแผนการประกวดและรายชื่อคณะกรรมการระดับ อศจ.
ให้ ศสพ.ภาค
๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๖๒- สถานศึกษาส่งแบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อศจ.
๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๖๒- จัดประกวดโครงานวิทยาศาสตร์
- สรุปผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ ทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าป้ายจัดงาน 2*3 เมตร
เป็นเงิน 600 บาท
8.2 แผงโครงงาน 120*60 (2,400*3)
เป็นเงิน 7,200 บาท
8.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ
เป็นเงิน 2,200 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น
10.การติดตามและประเมินผล
๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
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โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทย
สู่การเรียนการสอนแบบ Active learning
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวอังคณา เครือคา /
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เ พื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะ
ผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก และแนะนาการเข้าถึงองค์
ความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น
เรียกว่า Active Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มาก
ขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก แนะนาช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศการเรียน
การสอนที่ดีขนึ้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียนใน
การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้หาก มีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้
การจัด การเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่า ย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย
กระตุ้น ให้ นัก เรี ยนรู้ จัก วิธี การแสวงหาความรู้ เกิด การเรีย นรู้ อย่า งกว้า งขวาง ลึ กซึ้ ง และต่อ เนื่อ งตลอดเวลา
ดังนั้นหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น
สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่ างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อ การการเรียนรู้และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
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5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ
Active learning
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ใช้ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
หลักสูตรกาหนดไม่ต่ากว่าระดับดี
2. ครูใช้สื่อการเรียนการสอน ที่สามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
7.2 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ค-มิ.ย

พ.ศ. 2563
ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
7. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
9.2. ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา เครือคา /
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุง่ สร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดาเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เป็นเวลากว่ า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ที่องค์ก ารศึกษาวิท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (หรื อ
องค์การยูเนสโก) ได้ประกาศให้ท่านสุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก ผลงานของท่านเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและ
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก บรมครู “สุนทรภู่” ได้ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางภาษาไทย
ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒธรรมระดับโลก เมื่อครบปีเกิดจึงได้กาหนดให้วันเกิดของ
ท่านคือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” เพื่อเชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณ ท่านนับเป็นบรมครูคน
สาคัญด้านภาษาไทย ภาษาไทยถือเป็นภาษาประจาชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เรามีภาษาไทยเป็นสื่อก ลาง
ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ และผู ก พนต่ อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ของคนไทย ได้ รั บ ผลกระทบจากอิ ท ธิ พ ลความ
เจริญ ก้าวหน้าของโลกอย่างรวดเร็ว ทาให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างน่าวิตก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสานึกให้เยาวชนไทยทั้งชาติตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของภาษาไทย สานักงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไทย ได้กาหนดวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ ” เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไปทางหมวดวิชาภาษาไทยจึง ได้จัดทาโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่ง ชาติและวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตระหนักถึงความสาคัญของครูกลอน สุนทรภู่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
ภาษาไทย ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก และอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบรมครู “สุนทรภู่”
5.2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้อง
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
๒. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย
๓. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
๒. นักเรียนนักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะด้านภาษาไทย
๓.
นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ศ. 2563
มิถุนายน

กรกฎาคม

หมายเหตุ

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ประชุม วางแผนเพื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตาม
โครงการ
4. ที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินและสรุป
ความก้าวหน้าเพื่อ
ปรับปรุง
5. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....6,000......บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรมครู “สุนทรภู่”
9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความกล้าแสดงออก
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9.3 นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ สมบัติวัฒนธรรมของชาติให้ดารงสืบไป
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
1.ชื่อ บุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง แผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
นักเรียนควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จัก
วางแผนการทางานเป็นกลุ่ม รู้จักการนาเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็น
ผลที่เกิดจากการ เรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเอง
เพื่อใช้ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้
2. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการนาเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
4. เพื่อให้นักเรียนได้นาประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปวช.1- ปวช.2 และ นักเรียน ปวส 1.จานวน 150 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
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7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
เม.
ย.

ปีการศึกษา 2563

ผู้ปฎิบัติ

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

1 เสนอกิจกรรม
ต่อที่ประชุม
คณะครูเพื่อ
พิจาณาอนุมัติ
งบประมาณ
2 เสนอกิจกรรม
เพื่อขอความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

นางสาว
กรรณิการ์

4 ประชุม
วางแผน

คณะครู

5 ดาเนินงาน
5.1กิจกรรม
สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
6 สรุปผลการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม

นางสาว
กรรณิการ์

นายดนัย
เกี๋ยงแก้ว

นายดนัย
เกี่ยงแก้ว

นางสาว
กรรณิการ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบอื่น ๆ
งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 8,000 บาท ประกอบด้วย
1.ค่าป้ายไวนิล 1.5 * 2 เมตร
2.สมุดปกแข็ง
3.สมุดโน๊ต

390 บาท
432 บาท
780 บาท
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หมาย
เหตุ

4.ปากกา 0.5 มม
5.ปากกาลบคาผิด
6.ดินสอ
7.ค่าของรางวัลฐานนันทนาการ
8. ค่าฐานยิ่งจรวดขวดน้า

750 บาท
900 บาท
144 บาท
1,604 บาท
3,000บาท
8,000 บาท

รวมทั้งสิ้น (แปดพันบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดจะได้รับ
1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น
10.การติดตาม และประเมินผล
10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมสวนพฤกษศาสตร์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ผู้ช่วยโครงการพฤกษศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็น ที่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมอนุรักษ์พนั ธุกรรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริจัดตั้งงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็น
สื่อในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมี
โอกาสร่วมสนองพระราชดาริฯ ในงานสวนพฤกษศาสตร์ โดยได้รับทราบจุดประสงค์ที่สาคัญเรื่องการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
5.วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัย
5.๒ เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยได้
5.๓ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ
6. เป้าหมาย
6.๑ เชิงปริมาณ - คณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จานวน ๓๓ คน
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6.๒ เชิงคุณภาพ – คณะครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรม
สวนพฤกษศาสตร์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนและปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้และดาเนินชีวิตในสังคมได้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา มกราคม ๒๕๖3 ถึง มีนาคม ๒๕๖3
7.3.วิธีดาเนินงานพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละะเอียด)
ลาดับ
กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ ขออนุญาตดาเนินการ
ตามโครงการ
๒ เสนอขออนุมัติโครงการ
๓ ดาเนินการ
๔ ติดตามและประเมินผล
๕ สรุปและรายงานผล
8.งบประมาณในการดาเนินโครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น 1๐,000 บาท
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัย
9.๒ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยได้
9.๓ มีจิตสานึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ
๑0. ผลผลิต (Output)
ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัย
๑1. ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยและบูรณา
การสู่การเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย /แผนกอาหารและโภชนาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัด
การเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ทาการเปิดทาการเรียนการสอน ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกยัง ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ ทางด้าน
ทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ครบถ้วน
ดังนั้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนาและปรั บปรุงสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ” ขึ้นมาเพื่อทาการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้การจัดเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
5.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สาขาอาหารและโภชนาการ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ครบถ้วน
6.2 เชิงคุณภาพ
ระบบการปฏิบัติการของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
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ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน สาขาอาหารและโภชนาการ
2. จัดหาเครื่องพิมพ์สี พร้อมหมึก จานวน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1 ชุด

ประชุมคณะกรรมการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดาเนินการตามโครงการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น....40,000......ได้แก่
8.1 เครื่องพิมพ์เอกสารสี
จานวน 1 เครื่อง
4,500 บาท
8.2 เตาแก๊สพร้อมถัง
จานวน 4 ชุด
20,000 บาท
8.3 อุปกรณ์ติดตั้งอ่างล้าง
จานวน 2 ชุด
2,000 บาท
8.4 ตู้อบ
จานวน 1 ชุด
8,500 บาท
8.5 เครื่องกรองน้า
จานวน 1 ชุด
5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สี่หมื่นบาทถ้วน )
=
40,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนครบถ้วน
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินจากสถานที่จริง
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โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชื่อ นางสาวเจนจิรา ดวงอ้าย / แผนกอาหารและโภชนาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 4
ด้านที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนาอาชีพ ด้วยการนานักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
หรือแหล่งวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยต้องกาหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดู
งาน ดังนี้
1. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
2. สานงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ
3. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ
ซึ่ง
ทางสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึง เห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูง านเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียน การสอนมากที่สุด และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบวิช าชีพในสาขาอาหารและโภชนาการ
ของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้
ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มี
วิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี
5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
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6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน
20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

เดือนกรกฎาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

เดือนกรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการ

เดือนกรกฎาคม 2563

ดาเนินการตามโครงการ

เดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

เดือนกรกฎาคม 2563

1. นานักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการที่กาหนดไว้

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ได้แก่
8.1 ค่ากระเช้าผลไม้ 3 ชิ้น
=
1,110 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 20 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ
=
500 บาท
8.3 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
390 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
9.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี
9.3 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ประเมินจากสถานที่จริง
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก
ของสถานศึกษา เพื่อจัดทา รายงานการประเมินตนเอง SAR 62
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
นโยบายที่ 1
มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4
ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสาย
อาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 - 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีความสาคัญ ต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา โดย
การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ท าให้ เ ยาวชนไทยเป็ น คนดี มี
ความสามารถ และมีความสุข
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา
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เพื่อจัดทา รายงานการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้งมีมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีระบบ
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาและพัฒนาการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5
ด้าน 25 ประเด็น
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. ครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อจัดทา รายงานการประเมินตนเอง จานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. ครูและเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและเข้าใจในการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน อย่างแท้จริง
6.2.2. การจัดทาข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
และประเด็นการประเมิน ระดับสถานศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
6.2.3. สถานศึกษาสามารถนาข้อมูลจากการประเมินตนเองปรับปรุงการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนมิถุนายน 2563 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เดือนมิถุนายน 2563 คุณภาพการศึกษา 3 มาตรฐาน และ
ประชุมคณะกรรมการ
เดือนมิถุนายน 2563 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25
ประเด็น
ดาเนินการตามโครงการ
เดือนมิถุนายน 2563
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
เดือนมิถุนายน 2563
สถานศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 20,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 7 ชม. ชม.ละ 600 บาท
8.2 ค่าที่พัก 1 คน x 1 คืน x 1,200 บาท
8.2 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 45 บาท x 1 มื้อ
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 อื่น ๆ
 งบอื่น ๆ
4,200 บาท
1,200 บาท
1,800 บาท

8.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
2,400 บาท
8.4 ค่าป้ายไวนิล 3 x 1 เมตร
1 ป้าย
390 บาท
8.5 ค่าวัสดุในการจัดอบรม
จานวน 1 ชุด
10,010 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สองหมื่นบาทถ้วน )
=
20,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 จานวน 30 คน
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็น 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามี ความสาคัญต่อ
การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จานวน 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทาให้เยาวชน
ไทยเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข แต่ยังขาดห้องของงานประกันคุณภาพที่เป็นสัดเป็นส่วน เพื่อจัดเก็บ
เอกสารของงานประกันฯ
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาโครงการ
จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน และประเด็นการประเมิน เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพ
การดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีระบบและจัดหาห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นสัดและเป็นส่วน
ไว้ใช้เก็บเอกสารการประเมินของทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.2 เพื่อจัดเก็บเอกสารของการประกันคุณภาพ ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง
3 มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
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6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ จานวน
1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน
9. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิธีดาเนินการ
1. จัดหาห้องงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
2. ตู้เก็บเอกสารจานวน 2 ตู้
3. จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์สี จานวน 1 ชุด

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 28,500 บาท
8.1 เครื่องพิมพ์เอกสารสี
จานวน 1 เครื่อง
4,500 บาท
8.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
จานวน 2 ชุด ๆ 2,000 บาท
4,000 บาท
8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
15,000 บาท
8.4 ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท
5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
=
28,500 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ จานวน 1
ห้อง
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากสถานที่จริง
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1
มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4
ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสัง คมที่ มีต่อการเรียนสาย
อาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนาอาชีพ ด้วยการนานักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
หรือแหล่งวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนโดยต้องกาหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดู
งาน ดังนี้
6. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ
7. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
8. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ
9. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ
10. เทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพ
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ
ซึ่งทางสาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพใน สาขางานไฟฟ้ากาลัง ของนักเรียนที่กาลังเข้าศึกษาใหม่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
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5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน
20 คน ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ทั้งหมด ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและได้รับความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2563

วิธีดาเนินการ
1. นานักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการที่กาหนดไว้

เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนกรกฎาคม 2563

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 2,015 บาท
8.1 ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้นๆ ละ 1,000 บาท
=
8.3 ค่าอาหารว่าง 25 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ
=
8.5 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
รวมทั้งสิ้น ( สองพันสิบห้าบาทถ้วน )
11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
11.1 เชิงปริมาณ

=
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 อื่น ๆ
 งบอื่น ๆ
1,000 บาท
625 บาท
=
390 บาท

2,015 บาท

11.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีทัศนคติ
ที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน จานวน 20 คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ Big Cleaning Day สาขางานไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2/2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.1
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพ
อาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังจึงได้ กาหนดโครงการ Big
Cleaning Day ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการบารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาด
ภายในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการ
เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพที่อย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น
ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการดาเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็น การส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและของสถานศึกษา อนึ่ง โครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทาความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์
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5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกันเป็น
ทีม
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ชั้น 2 และชั้น 3 ครบ
ทุกห้องเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
6.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
7. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 4,765 บาท
8.1 ค่าวัสดุ
=
8.3 ค่าอาหารว่าง 35 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ
=
8.5 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน

วิธีดาเนินการ
1. ทาความสะอาดสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง
2. ดาเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง

 อื่น ๆ
 งบอื่น ๆ
3,500 บาท
875 บาท
=
390 บาท

รวมทั้งสิ้น ( สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )
=
4,765 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day จานวน 30 คน
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9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากาลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม Big
Cleaning Day ด้วยความมีน้าใจและมีความสามัคคี
9.2.2 นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากาลัง สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปัญหาและอุปสรรค
- อุปกรณ์ทาความสะอาดมีไม่เพียงพอ ทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 2/2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1
มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4
ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสัง คมที่มีต่อการเรียนสาย
อาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.3
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยทางสาขางานไฟฟ้ากาลัง ได้ดาเนินการจัดห้องเรียนระบบสารสนเทศนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอนจานวน 5 เครื่อง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมานั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มายัง ไม่ไ ด้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และขาดการดูแลรักษา ทาให้ใน
ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจานวน 3 เครื่อง ไม่พียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน
และเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการทางานและเต็มประสิ ทธิภาพการเรียน
การสอนของสาขางานไฟฟ้ากาลังนั้น
ดังนั้น ทางสาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง เพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง
5.วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
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6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังจานวน 6 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขางานไฟฟ้ากาลังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562

วิธีดาเนินการ
1. จัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารสี
2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
อาทิเช่น แรม ฮาร์ทดิกส์ แหล่งจ่ายไฟ
ฯลฯ เพื่อนามาทดแทนของที่ชารุด
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
3. จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
จานวน 3 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน
4. จัดหาตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 45,000 บาท
8.1 จัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารสี
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท
4,500 บาท
8.2 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 4 ชุดๆ ละ 2,000บาท
8,000 บาท
8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่อง ละ 10,000บาท
30,000 บาท
8.4 ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตู้
2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )
= 45,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ไว้สาหรับการเรียน
การสอน จานวน 6 เครื่อง
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
9.2.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ไว้สาหรับการเรียนการสอน
10. ปัญหาและอุปสรรค
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
13.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการ การประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้อง
ร่วมมือกันทั้งทางบ้านและวิทยาลัยในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ปกครองและครูในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ชี้แจงข่าวสารที่
ผู้ปกครองต้องรับรู้
ดังนั้นทางสาขางานไฟฟ้ากาลัง ได้เล็งเห็นความสาคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและวิทยาลัย มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและวิทยาลัย
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางวิทยาลัย
5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
5.4 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสาขางานไฟฟ้ากาลัง
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นปี ในสาขางานไฟฟ้ากาลัง จานวน 30 คน เข้าร่วมการประชุม
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบ นโยบายของ
วิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 80 %
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตาม
ภาคเรียนที่ 2/2562
1. ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้อง 6201
แผนงานโครงการ
ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรม
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ข้อบังคับของทางวิทยาลัย
ดาเนินงาน
3. แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี
ประชุมคณะกรรมการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
การศึกษา 2562
ดาเนินการตามโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
4. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา
การศึกษา 2562
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 1,265 บาท
8.1 ป้ายไวนิล 1 x 3 เมตร
จานวน 1 ผืน
390 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง
จานวน 35 ชุดๆ ละ 25 บาท
875 บาท
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )
= 1,265 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองครบทุกชั้นปี จานวน 30 คน
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบนโยบายของ
วิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 80%
9.2.2 ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็น เก่ง ดี มี
ความสุข
10. ปัญหาและอุปสรรค
10.1 การเดินทางของผู้ปกครอง บางคนบ้านไกลและติดภาระการทางานทาให้มาร่วมงานไม่ได้
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
256

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้เปิดดาเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 รวมทั้งสิ้น 18
ปี แล้วนั้น แต่ทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และรอบ ๆ บริเวณแผนก ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความสวย
งานมากเท่าที่ควร ยังเป็นแนวป่ารกทึบ ทางเข้าแผนกยังเป็นดินลูกรังอยู่ เกิดปัญหาเวลาหน้าฝน ฝนตกที่ไรทาให้
พื้นดินบริเวณหน้าแผนกที่แต่ โคลนเมื่อนัก เรียนเดินขึ้น มาเรียนทาให้ เกิดความสกปรกในแผนกเป็นอย่างมาก
เพื่อให้แผนกวิ ชาช่า งไฟฟ้าก าลังเกิดความสวยงามและรองรั บนักเรียนที่มาเรียน สาขาวิช าช่างไฟฟ้ ากาลั ง ทั้ ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนทวิศึกษาและผู้พบเห็น
ดังนั้น ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ได้ความสวยงามบริเวณทางเข้าแผนกและบริเวณ
โดยรอบ ของแผนก เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มาเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนทวิศึกษา
และผู้ปกครอง ชาวบ้านที่พบเห็น มีความสวยงามน่าเรียนน่าส่งลูกหลานมาเรียนอีกครั้ง
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม
5.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาจัดสวน บริเวณรอบ ๆ ให้น่าเรียนให้ทันสมัย
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและรอบ ๆ แผนกจานวน 1 ลาน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิธีดาเนินการ
1. จัดหาอุปกรณ์ในการเทคอนกรีต
หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. จัดหาโต๊ะนั่งพักผ่อนสาหรับ
นักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 25,000 บาท
8.1 วัสดุ-อุปกรณ์
25,000 บาท
รวมทั้งสิ้น ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
=
25,000 บาท
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและรอบ ๆ แผนกจานวน 1 ลาน
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้มีที่นงั่ พักผ่อน
11.2 เกิดความสวยงามและน่าเรียนมากขึ้น
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โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 2/2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกลู ไชยมงคล ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ากาลังได้ เล็ง เห็นความส าคัญ ระบบเครื่องทาความเย็ นและปรับอากาศ ของ
ประชาชนทั่วไปและตามบ้านพักอาศัยที่ปัจจุบันต้องมีเครื่องอานวยความสะดวกมากขั้น และในปัจจุบันเครื่องทา
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศได้เข้ามามีส่ว นในปัจจัยพื้นฐานของที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากโลกเราร้อนขึ้น
และเพื่อให้นักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปีให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
บารุงรักษาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และนามาใช้ในการเรี ยน
ภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทา
ความเย็นและปรับอากาศ ในวิชาทางไฟฟ้ากาลัง
ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังจึงได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2/2562 เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ สาธิต การบารุงรักษาเครื่อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ไ ด้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิ ภาพในการจัดการเรียน การสอนรวมทั้ง ส่ง เสริมให้เกิ ด
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังทุกชั้นปีในภาค
เรียนที่ 2/2562 นี้ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศที่ดีหลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
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6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด 30 คน
เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
ภาคเรียนที่ 2/2562
1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก
โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทาความเย็น
และปรับอากาศ ในสาขาวิชาช่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2/2562
ไฟฟ้ากาลัง
ประชุมคณะกรรมการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ดาเนินการตามโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
ภาคเรียนที่ 2/2562
สถานศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท
8.1 ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้นๆ ละ 500 บาท
=
1,000 บาท
8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 200 บาท/ชั่วโมง
=
2,400 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง 35 ชุด x 25 บาท x 2 มื้อ
=
1,750 บาท
8.4 ค่าอาหารกลางวัน 35 ชุด x 45 บาท x 1 มื้อ
=
1,575 บาท
8.5 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
390 บาท
8.6 ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม
=
2,885 บาท
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
=
10,000 บาท
11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มี
ทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ จานวน 30 คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูง ขึ้น มี
วิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิช่างไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2/2562
และ ภาคเรียนที่ 1/2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทุกชั้นปีให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และนามาใช้ในการเรียน
ภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่ อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาทาง
ไฟฟ้ากาลัง
ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังจึงได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้ากับนักเรียน ที่ไม่มีใน
รายวิชาที่สอนและเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังทุกชั้นปีในภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563 นี้
ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด 30 คน
เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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6.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียน 1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก
โครงการ
ที่ 1/2563
ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียน กาลัง
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการ
ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียน ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ 1/2563
ดาเนินการตามโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียน
ที่ 1/2563
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียน
สถานศึกษา
ที่ 1/2563
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 14,230 บาท
8.1 ค่าของที่ระลึก 4 ชิ้นๆ ละ 500 บาท
=
2,000 บาท
8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 6 ชั่วโมง x 200 บาท/ชั่วโมง
=
4,800 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง 35 ชุด x 25 บาท x 4 มื้อ
=
3,500 บาท
8.4 ค่าอาหารกลางวัน 35 ชุด x 45 บาท x 2 มื้อ
=
3,150 บาท
8.5 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 2 ผืน
=
780 บาท
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน )
=
14,230 บาท
11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
11.1 เชิงปริมาณ
11.1.1 นั กเรีย นระดับ ปวช.1-3 สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ าก าลั ง ของ วิ ท ยาลัย การอาชี พ เวี ยงเชี ยงรุ้ง มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน จานวน 30 คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทย
สู่การเรียนการสอนแบบ Active learning
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวอังคณา เครือคา /
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เ พื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะ
ผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก และแนะนาการเข้าถึงองค์
ความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น
เรียกว่า Active Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มาก
ขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก แนะนาช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศการเรียน
การสอนที่ดีขนึ้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียนใน
การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้หาก มีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การ
จัด การเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้น
ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก วิ ธี ก ารแสวงหาความรู้ เกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ลึ ก ซึ้ ง และต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา
ดังนั้นหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น
สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่ างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
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5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ
Active learning
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ใช้ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
หลักสูตรกาหนดไม่ต่ากว่าระดับดี
2. ครูใช้สื่อการเรียนการสอน ที่สามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
7.2 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ค-มิ.ย

พ.ศ. 2563
ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
7. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning
9.2. ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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โครงการพัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการศึกษาสร้างนิสยั รักการอ่าน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา เครือคา / งานวิทยบริการและห้องสมุด
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัด
การเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้อ งสมุ ด วิ ทยาลัย เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ที่ สาคั ญ ยิ่ ง ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ เ ข้า ถึ ง สารสนเทศอย่ า ง
กว้างขวางในทุกสถานที่ทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเองครอบครัวสังคม
ประเทศชาติ ที่สาคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน รักการค้นคว้า
การเขียนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจ กรรมพิเศษต่ างๆ การเรี ยนรู้โ ดยยึ ดผู้ เรี ยนเป็น สาคัญ ที่จ ะพัฒ นาไปสู่สั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาที่ต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุดที่ มี “หนังสือ
และกิจกรรมดีบรรยากาศดีบรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด ๓ ดี” วิทยาลัยจึงให้ความสาคัญกับห้องสมุด ตระหนักถึง
การพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่ งเรียนรู้ให้เกิดในระดับวิทยาลัยก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติ
ต่อไป จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา สร้างนิสัยรักการอ่าน ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
สะดวก สบายตา น่าสนใจ ทันยุคทันสมัย เป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้เข้าใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนนักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อสัปดาห์
๒. นักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ ๒ เล่ม
๓. นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. นักเรียนนักศึกษาจัดทาบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง/คน
6.2 เชิงคุณภาพ
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๑. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้น
๒. ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อบริการมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ศ. 2563

พ.ค-มิ.ย

ก.ค-ส.ค

ก.ย-ต.ค

พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ประชุ ม วางแผนเพื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....25,000......บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมากขึ้น
9.2. ห้องสมุดมีโสตทัศนวัสดุ เทคโนโลยีในการให้บริการเพียงพอ
9.3. ห้องสมุดได้ระดับมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวอังคณา เครือคา / งานวิทยบริการและห้องสมุด
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ
ระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดาเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทาให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ
ประการแรกสาคัญ ต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การอ่า นเป็นการแสวงหาความรู้เ พื่อนามาใช้ในการดารงชีวิ ต
ประจาวัน ประการที่สองมีความสาคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการ
เรียนการสอน และมีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะใน
ระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้ แก่เด็กนักเรียน
เป็นเรื่องสาคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็น
พื้น ฐานที่ สาคัญ ของ การเรี ยนรู้แ ละการพัฒ นาสติ ปัญ ญาของคนในสัง คม การอ่ านทาให้ เ กิด การพั ฒนาด้ า น
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง การดาเนินชีวิต
พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสาคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็ น
นิสัยจาเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเห็นความสาคัญและตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกฝังนิ สัยรักการอ่าน
และการเรี ย นรู้ จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ ใ จรั ก การอ่ า นบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนาไปสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
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5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นาไปพัฒนาทักษะการ
เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง
2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ค-มิ.ย

พ.ศ. 2563
ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค

ม.ค-ก.พ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
7. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
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 อื่นๆ
 งบอื่นๆ

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนตระหนักเห็นและความสาคัญของการอ่าน การเขียนมากยิ่งขึ้น
9.๒. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวัน
9.๓. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
9.4. นักเรียนเห็นถึงความสาคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ๑. ตรวจบันทึกการอ่าน
๑. แบบตรวจบันทึกการอ่าน
การเขียนและการฟัง
๒. สารวจจากสถิติการเข้าใช้สมุด ๒. บันทึกสถิติการเข้าใช้สมุด
๒.ร้อยละของนักเรียนที่แสวงหาความรู้ ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อและ แบบตรวจการบันทึกความรู้จาก
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ชิ้นงานนักเรียน) สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ชิ้นงาน
นักเรียน)
๔. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ในการดาเนินงานตามโครง
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง

270

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา เครือคา /
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุง่ สร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ
ระดับสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดาเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เป็นเวลากว่ า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ที่องค์ก ารศึกษาวิ ท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (หรื อ
องค์การยูเนสโก) ได้ประกาศให้ท่านสุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก ผลงานของท่านเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและ
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก บรมครู “สุนทรภู่” ได้ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางภาษาไทย
ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒ ธรรมระดับโลกเมื่อครบปีเกิดจึงได้กาหนดให้วันเกิดของ
ท่านคือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” เพื่อเชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณ ท่านนับเป็นบรมครูคน
สาคัญด้านภาษาไทย ภาษาไทยถือเป็นภาษาประจาชาติเป็นเอกลั กษณ์ของชาติไทย เรามีภาษาไทยเป็นสื่อกลาง
ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ และผู ก พนต่ อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ของคนไทย ได้ รั บ ผลกระทบจากอิ ท ธิ พ ลความ
เจริญ ก้าวหน้าของโลกอย่างรวดเร็ว ทาให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างน่าวิตก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสานึกให้เยาวชนไทยทั้งชาติตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของภาษาไทย สานักงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไทย ได้กาหนดวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ ” เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ คู่ชาติ
ไทยตลอดไปทางหมวดวิชาภาษาไทยจึงได้จัดทาโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่ง ชาติและ วันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตระหนักถึงความสาคัญของครูกลอน สุนทรภู่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
ภาษาไทย ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก และอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบรมครู “สุนทรภู่”
5.2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้อง
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5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
๒. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย
๓. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
๒. นักเรียนนักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะด้านภาษาไทย
๓.นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ศ. 2563
มิถุนายน

กรกฎาคม

หมายเหตุ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนเพื่อมอบหมาย
หน้าที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ที่ปรึกษาโครงการประเมินและ
สรุปความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุง
5. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....6,000......บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรมครู “สุนทรภู่”
9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความกล้าแสดงออก
9.3 นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ สมบัติวัฒนธรรมของชาติให้ดารงสืบไป
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้ นสูง พุทธศักรำช 2557 ซึ่งกำหนดให้
ผู้เรียนต้องรับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชำ และสำขำวิชำ หรือตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพกำหนด และเป็น
เงื่อนไขในกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ดังนั้นเพื่อเป็นกำรทดสอบผู้เรียน ทำงงำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดทำโครงกำรประเมิน
มำตรฐำนวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และสนองต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดควำมรู้ ทักษะ ตรงตำมสำขำวิชำ
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ทุกสำขำวิชำ จำนวน 255 คน
6.1.1 นักศึกษำ ระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสำขำวิชำ จำนวน 61 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
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กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ขออนุญาตดาเนินการตาม
มกราคม 2563
1. นักเรียน นักศึกษำเข้ำรับกำร
แผนงานโครงการ
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
มกราคม 2563
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
มกราคม 2563
ดาเนินการตามโครงการ
กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
กุมภาพันธ์ 2563
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 31,600 บาท (จานวน 316 คน )
8.1 วัสดุฝึกในการประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
= 29,740 บาท
8.2 กระดาษ A-4 (12 รีม x 130 บาท)
= 1,560 บาท
8.3 กาวสองหน้าบาง (10 อัน x 30 บาท)
= 300 บาท
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
= 31,600 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ
9. การติดตามและประเมินผล
9.1 จากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประจาปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่ง ชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึ กษำและทดสอบระดับชำติ มีกำรจัดสอบ V-NET ให้แก่นั กเรียนที่กำลัง ศึกษำระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อเป็นกำรวัดผลและประเมินผล กำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ และในปีที่ผ่ำน
มำได้มีกำรทดสอบโดยกำรจัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียน นักศึกษำ ในปีที่ผ่ำนมำนั้นผลคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนที่กำหนดไว้
ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน นักศึกษำ ก่อนสอบจริงและหวังผลให้นักเรียน นักศึกษำ
มีผลคะแนน V-NET ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด ทำงงำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้ทำโครงกำร
พัฒนำผู้เรียนสู่กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และ
สนองตอบต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนำผู้เรียนสู่กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดควำมรู้ ทักษะ ตรงตำมสำขำวิชำ
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ทุกสำขำวิชำ จำนวน 255 คน
6.1.1 นักศึกษำ ระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสำขำวิชำ จำนวน 61 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษำ ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2563
มกราคม 2563

วิธีดาเนินการ
1. นักเรียน นักศึกษำเข้ำรับกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET)

มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 31,600 บาท (จานวน 316 คน )
8.1 วัสดุฝึกในการ
= 29,740 บาท
8.2 กระดาษ A-4 (12 รีม x 130 บาท)
= 1,560 บาท
8.3 กาวสองหน้าบาง (10 อัน x 30 บาท)
= 300 บาท
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
= 31,600 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ
9. การติดตามและประเมินผล
9.1 จากผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาช่างยนต์ ประจาปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.1
อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขาวิชาช่างยนต์ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพอาคาร
เรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขาวิชาช่างยนต์ จึงได้กาหนดโครงการ Big Cleaning Day
ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการบารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาด อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างยนต์
และสถานศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพที่อย่างเต็มความสามารถส่วน
บุคคลนั้น
ทางสาขาวิช าช่ างยนต์ วิท ยาลัย การอาชี พเวีย งเชีย งรุ้ ง ได้ถื อเป็น แนวปฏิบั ติเ รื่อ ยมาในการดาเนิ น
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของสาขาวิชา
ช่างยนต์
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทาความสะอาดในสาขาวิชาช่างยนต์
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทางานร่วมกันเป็น
ทีม
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
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6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บริเวณแผนกวิชาช่างยนต์และสถานศึกษามีความสะอาดอย่างทั่วถึง
7. วิธีดาเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินการ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562

วิธีดาเนินการ
1. ทาความสะอาดสาขาวิชาช่าง
ยนต์
2. ดาเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ
สาขาวิชาช่างยนต์
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
ช่างยนต์

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 5,000 บาท
8.1 ค่าวัสดุ
=
2,360 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง 90 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ
=
2,250 บาท
8.5 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
=
390 บาท
รวมทั้งสิ้น ( ห้าพันบาทถ้วน )
=
5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning
Day จานวน 54 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สาหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนาอาชีพ ด้วยการนานักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
หรือแหล่งวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยต้องกาหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดู
งาน ดังนี้
11. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ
12. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
13. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ
14. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ
15. เทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพ
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ
ซึ่งทางสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในสาขาวิชาช่างยนต์ของนักเรียนที่กาลังเข้าศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2563 นี้ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในสาขางานที่เรียน
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5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี
หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 50 คน ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ ทั้งหมดได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2563

วิธีดาเนินการ
1. นานักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการที่กาหนดไว้

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 5,090 บาท
8.1 ค่ากระเช้าผลไม้ที่ระลึก
= 1,000 บาท
8.2 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน
= 390 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (50 คน x 25 บาท)
= 1,250 บาท
8.4 ค่าอาหาร 1 มื้อ (50 คน x 30 บาท)
= 1,500 บาท
8.5 กระดาษ A-4 (5 รีม x 130 บาท)
= 650 บาท
8.6 กาวสองหน้าบาง (10 อัน x 30 บาท)
= 300 บาท
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
= 5,090 บาท
11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
11.1 เชิงปริมาณ
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11.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จานวน 50 คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนในระดับที่สูงขึ้นมีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของ
ตนเอง
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน
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แผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561
ด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลก
ดัง นั้น สาขาวิช าช่า งยนต์ วิท ยาลัย การอาชีพ เวีย งเชีย งรุ้ง จึง ด าเนิ นโครงการพัฒนาพื้น ที่ปฏิบั ติการ
สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาความขาดแคลนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ให้ มีความพร้อม
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
5.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมใช้งาน จานวน 1 พื้นที่
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน จานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีคุณภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด)
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กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562

วิธีดาเนินการ
1. พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชา
ช่างยนต์

ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา
 เงินงบประมาณ
 อื่น ๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่น ๆ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 50,000 บาท
8.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
= 50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมใช้งาน จานวน 1 พื้นที่
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน จานวน 50 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
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โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
 ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ครู ผู้สอนในปัจ จุ บัน ควรจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่ อการเรี ยนรู้ ให้ มากยิ่ง ขึ้ น เพื่อ เพิ่ม โอกาสและ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเพิ่มขึ้น หากมีสื่อที่ช่วยในการนาเสนอเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเหมาะสม
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะดวก สวยงาม สะอาดและมีความทันสมัย และพร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายที่เหมาะสมกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
๖.๑.๒ เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนผลิตสื่อสาหรับการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมและทันสมัย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
284

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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 นาเสนอโครงการเพื่อการขอ
อนุมัติ
2 สารวจและตรวจสอบสื่อ
ชารุดแต่ละแผนก
3 จัดหาสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
4 ดาเนินการตามโครงการฯ
5 ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
8.1 ค่าสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
จานวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งานและทันสมัย
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 ความพึงพอใจในการเข้าถึงการใช้สื่อการเรียนการสอน

285

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นำงสำวพัชรำภรณ์ สิงห์เก้ว หัวหน้ำงำนบัญชี
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ข้อที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี ประสิ ทธิภำพ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ด้านที่ ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 1.ด้านการบริหารจัดการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงำนบัญชี วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง มีเอกสำรทำงงำนบัญชี เช่น งบทดลองประจำเดือน เอกสำร
แยกประเภท เอกสำรกำรพักล้ำงทรัพย์สิน เอกสำรประกอบควำมเคลื่อนไหวของบัญชีวิทยำลัย เอกสำรใบสำคัญ
ในกำรลงบัญ ชี ซึ่งเอกสำรต่ำงๆดังกล่ำวมีควำมสำคัญ และต้องมีกำรจัดเก็บให้เป็นระบบ และมีกำรจัดเก็บที่ดี
ดังนั้นงำนบัญชีจึงได้จัดทำโครงกำร “พัฒนำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรงำนบัญชี วิทยำลัยกำรอำชีพเวียง
เชี ย งรุ้ ง ” ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำดั ง กล่ำ ว โดยกำรกลั่ น กรองควำมรู้ จ ำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำน
ผู้อำนวยกำร จำกผู้รู้/ผู้มีประสบกำรณ์/ผู้เชี่ยวชำญ จนสกัดออกมำเป็นเทคนิคในกำรบริหำรงำนเอกสำรหรือกำร
จัดกำรเอกสำร ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนเอกสำร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมลำดับขั้นตอน คือ กำรวำงแผน กำร
กำหนดหน้ำที่ โครงสร้ำงกำรจัดเก็บเอกสำร กำรกำหนดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร กำรเก็บรักษำ อันจะก่อให้เกิด
ควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลำและแรงงำน ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภำพและบังเกิดประสิทธิผลในกำรทำงำน
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกำรนำอุปกรณ์สำนักงำนมำใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
5.2 เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อมีระบบจัดเก็บเอกสำรในกำรรองรับกำรจัดเก็บเข้ำแฟ้ม ที่เป็นมำตรฐำนและเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
๑. มีห้องจัดเก็บเอกสำรของงำนบัญชีจำนวน ๑ ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
ระบบเอกสำรของงำนบัญชีมีกำรจัดเก็บเข้ำแฟ้มที่เป็นมำตรฐำนและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
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7.2 ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
รำยกำร
ขั้นกำรศึกษำวิเครำะห์ (Situation)
๑.ประชุมเจ้ำหน้ำที่งำนบัญชีเพื่อสำรวจปัญหำ
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)
๑.ประชุมคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ดำเนินงำน
ขั้นกำรดำเนินงำน (Implementation)
๑.ดำเนินกำรขออนุญำตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบงำนพัสดุ
๒.ดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้
ขั้นกำรประเมินผล (Evaluation)
๑. ติดตำมตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๒๕๖๒

-

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์เก้ว

มิ.ย.

-

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์เก้ว

ต.ค.
ต.ค.๒๕๖๒ก.ย.๒๕๖๓

10,๐๐๐

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์เก้ว

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์เก้ว

ตลอดปี
กำรศึกษำ

-

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 ได้แก่
รายการ
จานวนเงิน
1. หมึก HP1020
3,950 บาท
2. กระดาษ A4
2,700 บาท
3.กระดาษแบงค์ สีเขียว
595 บาท
4. กระดาษแบงค์ สีชมพู
680 บาท
5. กระดาษแบงค์ สีฟ้า
595 บาท
6. กระดาษปก A4 สีชมพู 180 แกรม
90 บาท
7. กระดาษปก A4 สีเขียว 180 แกรม
90 บาท
8. ลิ้นแฟ้มพลาสติก 20 ซม.
300 บาท
9. ปากกา0.5มม.1x50น้าเงินด้ามคละสี ควอนตั้ม
200 บาท
10. หมึก epson l360 สีดา,เหลือง,น้าเงิน,แดง
800 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน เป็นแนวทำงในกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถ
นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงำนของตนเอง
9.๒. ได้พัฒนำงำนและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนและบริกำรใหม่ๆ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านสือ่ ต่างๆ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว / งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล
3.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3.๓ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตำมที่งำนประชำสัมพันธ์ได้รับมอบหมำยให้ดำเนิน กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ โดยมีกำรจัดทำป้ำย
ประชำสั มพั นธ์ และท ำสื่ อติ ดรถเคลื่ อ นที่ เพื่อ เป็ นกำรประชำสั มพั นธ์ วิท ยำลั ยและเพื่ อกำรรับ สมั ครนัก เรี ย น
นักศึกษำใหม่ จึงขอดำเนินกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์วิทยำลัยและกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
มีป้ำยและสื่อต่ำงๆเพื่อประชำสัมพันธ์วิทยำลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยำลัยได้ประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำงๆแก่ประชำชน นักเรียนและนักศึกษำ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนเมษำยน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรม
๑. ขออนุญำตดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร
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ม.ค.

๒๕๖๓
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

๒. อนุมัติโครงกำร
๓. ดำเนินกำรขออนุญำตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบงำนพัสดุ
๔. ดำเนินงำนโครงกำร
๕. สรุปผลรำยงำน
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ได้แก่
8.1 ป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
8.2 แผ่นพับ/ปฏิทิน
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชน นักเรียนและนักศึกได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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เยีย่ มบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ

นำยวรำวุธ รำชเนตร์ / งานครูที่ปรึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1: ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3: ปฏิรูปการเรียนการสอน
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 1: ด้านการบริหารจัดการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การพั ฒนา ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ซึ่งวิทยาลัยสามารถส่ง เสริมให้นัก เรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง การพัฒนา
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ วิทยาลัยก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
เยาวชนทีม่ ีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
วิทยาลัย ได้ตระหนักว่า วิทยาลั ยไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน นักศึกษาซึ่ง เป็นบุตรหลานของตนเอง
ในขณะเมื่ อ เด็ ก อยู่ กั บ ครอบครั ว วิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะมี ก ารประสานงาน ติ ด ต่ อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ใน
สัง คมได้อ ย่างมีความสุ ข อี กทั้ง วิทยาลัย ฯและผู้ป กครองจะได้มี โอกาสเพิ่มความสัมพั นธ์อั นดีต่ อกัน ซึ่ง จะยั ง
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งที่เป็นลูกศิษย์และลูกหลาน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
วิทยาลัย ฯ เห็นความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาโดยการจัดดาเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่า งต่อเนื่ อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ ไ ข ปัญ หานักเรียน นั กศึกษาเรียนอย่างเต็ ม
ความสามารถ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัยฯมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
5.2 เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ
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5.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากทางโรงเรียนและทางผู้ปกครอง
5.4 เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครูที่ปรึกษา จานวน ๒๑ คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นักเรียน มีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมต่อไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนเมษำยน ๒๕๖๓
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรม

ม.ค.

๒๕๖๓
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

๑. ขออนุญำตดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร
๒. อนุมัติโครงกำร
๓. ดำเนินกำรขออนุญำตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบงำนพัสดุ
๔. ดำเนินงำนโครงกำร
๕. สรุปผลรำยงำน
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ๓๐,๐๐๐ บาท
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและยานพาหนะ
8.2 ป้ายไวนิล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากวิทยาลัยและทางผู้ปกครอง
9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการป้องปรามเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
10. แบบสอบถาม
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ 3.7
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่ 7 สอศ. ข้อที่ 7.1 , 7.2
การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อที่ 3
สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 เงื่อนไขที่
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การลาออกกลางคันเป็นปัญหาสาคัญต่อการจัดการศึกษาขอประเทศที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนทาให้เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณในการ
จัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เรียนออก
กลางคัน ( Drop Out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญ หาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยัง ไม่หมดไป สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกันกับหน่วยงานหลักอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
จากการสารวจและออกติดตามการออกกลางคันของผู้เรียน ระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่วงปีการศึกษา 2552 – 2554 จานวนสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง
353 แห่ง (ร้อยละ 85 ของจานวนสถานศึกษา 416 แห่ง) ของสานกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า
ผู้เรียนระบบปกติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย
ภาพรวมมีผู้เรียนออกกลางคัน จานวน 64,773 คน (คิดเป็นร้อนละ 27.53) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการออกลางคัน จึงได้จัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง ดูแล นักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งจบหลักสูตร
5.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ 15
5.3 เพื่อพัฒนาโครงการดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
5.4 เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในอนาคต
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6. งบประมาณ
11,500 บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาลดลง
6.2 ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
8. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ เพื่อเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล สาหรับจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ชื่อโครงการ ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว
หัวหน้ำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
ระยะเวลาดาเนินการ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๑. ความสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
มาตรการ
ข้อที่ ๑ ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
ข้อที่ ๓ ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
ข้อที่ ๔ ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๔ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้
๔.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (ข้อ)
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ลักษณะโครงการ

ใหม่

ต่อเนื่อง..........ปี (พ.ศ. ................ถึง พ.ศ. .................)

๒. หลักการและเหตุผล
สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ ภำยใต้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีกำร
ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ซึ่ง อยู่ในแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริม
วิส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่อ มที่ มุ่ ง ให้ องค์ ค วำมรู้ด้ ำ นธุ ร กิ จแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำและส่ ง เสริ ม กำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรแก่ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมภำยใต้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ โดยกำหนดให้ทุกสถำนศึกษำจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนให้มีประสบกำรณ์กำรทำธุรกิจทั้งในและนอกสถำนศึกษำ เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อ ยอดไปเป็น
ผู้ประกอบกำร ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงอำชีพและสร้ำงรำยได้ ได้ต่อไปในอนำคต
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินงำนตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ มีก ำรจัดตั้งศูนย์บ่ม เพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ และได้รับกำรประเมินเป็นประจำทุกปี แล ะ
เนื่องจำกผลของกำรประเมินทำงวิทยำลัยได้รับสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินงำน และเพื่อให้ศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีศักยภำพในกำรดำเนินงำนต่อไปในอนำคต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
๓.๒ เพื่อให้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๓ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
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๔. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
๑. มีศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ๑ ศูนย์
เชิงคุณภำพ
๒. ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีศักยภำพในกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำให้มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจ
๕. กิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
รำยกำร
ขั้นกำรศึกษำวิเครำะห์ (Situation)
๑.ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพื่อสรุป
ข้อคิดเห็น
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)
๑.ประชุมคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ดำเนินงำน
ขั้นกำรดำเนินงำน (Implementation)
๑.ดำเนินกำรขออนุญำตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ในกำรดำเนินงำนตำมระเบียบงำนพัสดุ
๒.ดำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำตำมแผนที่วำงไว้
ขั้นกำรประเมินผล (Evaluation)
๑. ติดตำมตรวจสอบ ผลกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๒๕๖๓

-

นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว

มิ.ย.

-

นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว

ก.ค.

๕๐,๐๐๐

นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว

-

นำงสำวนรินทร์ณำ หน่อท้ำว

ก.ค.๒๕๖๒ก.ย.๒๕๖๓
ตลอดปีกำรศึกษำ

๖. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ใช้งบประมำณในกำรดำเนินงำน ทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บำท (ใช้งบสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ)
๑. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำร
๓. โครงกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม
๔. โครงกำรผลิตภัณฑ์ใหม่
๕. โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนนักศึกษำได้รับกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ
๒. นักเรียนนักศึกษำได้ฝึกกำรเป็นผู้ประกอบกำร
๓. นักเรียนนักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
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๘. ปัญหาและอุปสรรค
๙. กำรติดตำมและกำรประเมินผล
๑. แบบสอบถำม
๒. กำรสรุปเล่มรำยงำนโครงกำร
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ
เรื่อง “การกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและการตัดทาราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” และการบริหารความเสี่ยง
ด้านการบริหารพัสดุ
1. ผูร้ ับผิดชอบ งานพัสดุ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพื่อคุณภำพของครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ด้านที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติ การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ในประเด็น
การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ
การกาหนดราคากลาง ซึ่งตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาก่อนมีการประกาศหรือเชิญ
ชวนจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
ดัง นั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหรือกาหนดราคากลางได้รับรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้ าที่ไ ด้ อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติง านด้ว ยความเหมาะสม รอบคอบ ถูกต้อ งตรงตามที่
กฎหมายกาหนด งานพัสดุจึงได้จัดทาโครงการอบรมเรื่อง เรื่อง “การกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการตัดทาราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
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5.1เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหรือกาหนดราคากลางได้รับรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง
5.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้สอบถามข้อสงสัย กับวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือจัดทาราคากลางครุภัณฑ์ได้
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจัดทาร่างขอบเขตของงานรายละเอียดของงาน หรือจัดทาแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างหรือจัดทาราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างได้
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
7.2 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562
7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. บรรยายการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referrende : TOR) การจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ครุภัณฑ์)
2. บรรยายการจัดทาราคากลาง (ครุภัณฑ์)
3. บรรยายการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referrende : TOR) การจัดทาแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงงานก่อสร้าง
4. บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
5. ตอบข้อซักถาม
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
 งบดาเนินงาน
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งบอื่นๆ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยาการ 2 คน * 7 ชั่วโมง * 600 บาท จานวน 8,400 บาท
8.2 ค่าป้ายโครงการ 1.5 * 4.5 เมตร
จานวน 1,000 บาท
8.3 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ * 30 คน * 30 บาท
จานวน 1,800 บาท
8.4 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ * 30 คน * 25 บาท
จานวน 3,000 บาท
8.5 ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
จานวน 5,800 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจในหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงบางฉบับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
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9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทาเอกสาร ในการประกอบการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (Terms of
Referrende : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดทาราคากลางทั้งงานจัดซื้อครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง
ได้อย่างถูกต้อง
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความเสี่ยงในการบริหารงานพัสดุ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
10.1 แบบประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถามโครงการ
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