


คำนำ 
 
 แผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และ    
พันธกิจของวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์
การศึกษา  การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตลอดจนดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่
ผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสมรรถนะตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  และการจัดสรรงบประมาณ
เอื้ออำนวยความสะดวก  ยึดหลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB)  จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ  2565  สอดคล้องตามตัวชี้วัด  อันนำไปสู่ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาในอนาคต 
  

ท้ายนี้  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
2565  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน  และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 
 
 
          งานวางแผนและงบประมาณ 
          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
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1 
ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี พ.ศ. 2561-2580 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ังเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง 
1. การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 
2. ความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 
3. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
4. ระบบการเมืองที่มั่นคง  เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม

หลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

5. ความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำ  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  2. ยึดมั่นในศาสนา 
  3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีความอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  1.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
  3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
  1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ 
  2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานและมี
งานทำในท่ีสุด 
  3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
  1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี
  3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอ้ืออาทร” 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2561-2580) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
2.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
2.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
2.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
2.4 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  มีดังนี้ 
  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์  โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน  ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำเนินชีวิต 

1. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม  จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 

โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะเข้า 
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

2. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
                         โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฎิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด  การจัด
เวลา  และพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อ
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  นำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
การมีจิตสาธารณะ  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
                         โดยการสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  การตรงต่อเวลา  การ
ยอมรับ  ความหลากหลาย  เห็นคุณค่าและความสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำ  เน้นการ
พ่ึงพาตนเอง  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืนและเป็นพลเมืองที่ดี  และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรม 
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การทำงานเพ่ือส่วนรวม  สนบัสนุน  ส่งเสริม  เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

4. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ปลูกฝังความเป็นคนดี  มีวินัย  พัฒนาทักษะความสามารถการ 
เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะทักษะด้านความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ 
ซับซ้อน  มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  มีความยืดหยุ่นทางความคิด  รวมถึงทักษะด้านภาษา  ศิลปะ  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  และ
นำไปปฎิบัติได้  ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  รวมถึงทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีทักษะชีวิต  สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม  

5. ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบ 

ระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา  และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

6. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

จนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  อาทิ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการตั้งคำถาม  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิด
เพื่อหาทางแก้ปัญหา  ความรู้และทักษะทางศิลปะ  และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง  การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้  การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างหารายได้หลายช่องทาง  รวมทั้งการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

7. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช”  หรือ  “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”  ทำ 

หน้าที่กระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจ  แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  และมีบทบาทเป็นนักวิจัย  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน  รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด  คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู
คุณภาพ  มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน  เส้นทางสาย 
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อาชีพ  การสนับสนุนสื่อการสอน  การสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  และประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ  จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค  ทั่วถึง  และใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ  ปฎิรูปการคลังดา้น
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  รวมทั้งมีการปฎิรูประบบการสอนที่นำสู้
การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  มากกว่าการวัดระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

9. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง  และ 

ยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ  การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด  การพัฒนาระบบการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล  การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระบบธนาคารหน่วยกิต  มาตรการจูงใจให้คน
เข้าสู่การยกระดับทักษะ  การใช้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  นอกจากนี้  ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึง
ความรู้ได้ทุกท่ี  ทุกเวลา  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  รวมถึงการ
เรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน  ได้แก่  การอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอชน
และภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้   การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  และให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
3.5 การสเริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจ  สติปัญญา  และสังคม 
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.7 การสเริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่างทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี 
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมบนเศรษฐกิจภาคทะเล 
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
5.4 พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

อย่างต่อเนื่อง 
5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก  

รวดเร็วโปร่งใส 
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนาในทุกระดับ  

ทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาประเทศ 
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ 

พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 

ด้านสุขภาพ 
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ  40  ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเขา้ถึงบริการที่ม ี

คุณภาพของรัฐ  และมีอาชีพ 
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และสวสัดิการที่มีคุณภาพให้ 

ครอบคลุมและทั่วถึง 
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 การบริหรจัดการเศรษฐกิจส่วนรว่ม 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 

เป็นธรรม 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง  สมดุล  และยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย 

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
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5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ 
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฎิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม  และสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบทางเทคโนโลยี 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
9.2 การพัฒนาเมือง 
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
10.1  ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
10.2  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนภาคภายใต้แผนงาน  GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ  JDS  และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

10.3  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของหารประกอบธุรกิจ  การบริการ  และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 

10.4  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  (Outward  investment) ของผู้ประกอบการไทย 
10.5  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
10.6  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนานาประเทศ 
10.7  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
10.8  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
10.9  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10.10  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579) 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์

(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
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3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้   

3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic)  
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้  

- ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัด 
ที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

- ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง 
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น  

- ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม 
ศักยภาพ(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการ 
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programmer for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

- ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและ 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
เป็นต้น  

- ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทที ่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้าน
การศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ทีต่ิดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 
ช่วง ดังนี้ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 
5 ปีสุดท้ายของแผน  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

     หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ

ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
                   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
                   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
                   U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
                   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
                   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
เป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง 
ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการ
พัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและกา รอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได ้

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับ เคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน  (Quick  Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูง
วัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา8และมาตรา 12 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั้ง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้าความเชื่อมั่นให้กับ
สัดม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิ จิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supplyและตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
ขัน้ตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  
   1.3 Platform (e-library e-learning และ TeachingResource Platform) 
   1.4 e-book  
   1.5 e-office e-mail และ document  
   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy

สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษาเช่น STEM Coding เป็นต้น 
3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ

เสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  
   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
   3.3 วัยแรงาน  
   3.4 ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
5. กฎหมายและระเบียบ เนน้แผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ประกอบด้วย 
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เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
 - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

- การขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
- การจัดตัง้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 

สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสรา้ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ)รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Centerด้านกฎหมาย) การวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11.การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Trainthe Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human CapitalExcellence 
Center:HCEC) 
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   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital EducationExcellence 
Platform :DEEP) 

- ให้ผูเ้รียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

- จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   -มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ

เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

-มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และสถานประกอบการ 

-มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVETExcellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

-มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการ
ดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

-มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

-สนับสนุนใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
-  ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง

ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวง
ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบตัิ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจั ดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก
ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
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ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
          ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 
Business and Entrepreneurial Literacy) 
          ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
          ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
          ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่
มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ 
        ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
        การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
        การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
        ความรู้ด้านสารสนเทศ 
        ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
        ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
    ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
    การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
    ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
    การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
    ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
    3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
    7C ได้แก่  
        Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) 
        Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นำ) 
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        Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันสื่อ) 
        Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
        Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภารกิจ  
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ  โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง 

วิชาชีพ 
  

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ 

เทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ  

 

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 
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4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 

 

 นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน” 
  1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
  1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
  1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
  1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
  1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  1.7 ลดการออกกลางคัน 
  1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
  1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
  1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

 มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ” 
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ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
  - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
  - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
 2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
 2.14 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพครู 
 2.15 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
 2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

 มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
 3.2 นำระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  - ดูแล และแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
  - สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
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 3.4 ป้องกัน และ แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
  - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
  - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 3.6 กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ 

 มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ” 
 4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อนจุดเน้น 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

1.1) ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) เพ่ือการพัฒนากาลังคนตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  

1.2) พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-
Skill และการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career& 
Entrepreneurship Center : CEC)  

- กศน. สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดฝึกอบรมในวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  
- สอศ. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและความ

เชี่ยวชาญของสถานศึกษาในสังกัด โดยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการมอบหมาย
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม  

1.3) สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 
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 2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
2.1) ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัดโดยใช้ Big 

Data กำลังคนในพ้ืนที่  
- จัดทำฐานข้อมูลจังหวัด เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลหลักสูตร การติดตามผลการพัฒนาอาชีพ  
2.2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ เพ่ือการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา

แบบองค์รวม ทวิภาคีเป็นรูปแบบการศึกษาหลักของอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน Big 
Rock เพ่ือสร้างความเข้มข้นในการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ซึ่งมีแผนการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้  

- เพ่ิมปรมิาณจำนวนศูนย์ทวิภาคีในพื้นที่ 15 แห่งให้มีจำนวนมากขึ้น เพ่ือยกระดับทวิภาคีและการ
ฝึกงาน ให้มีความเข้มข้น 

- พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการให้มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  

- พัฒนาครูในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูฝึกใน
สถานประกอบการให้เข้าใจในหลักสูตร สามารถวัดผลและประเมินผลได้ อันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถเข้าทางานกับสถานประกอบการที่มีการฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพได้ด้วยตนเอง  

- พัฒนาหัวหน้างานทวิภาคีในสถานศึกษา เพ่ือให้มีทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ทวิภาคีกับสถานประกอบการ โดยจัดทำคู่มือพร้อมยกตัวอย่าง case study ที่ประสบความสำเร็จเป็นแนว
ทางการดำเนินงาน  

ปัญหาของการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
พบว่า มีการทา MOU ที่ไม่ชัดเจน สถานประกอบการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
และแนวทางการได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ส่งผลให้สถานประกอบการไม่
สามารถรับนักเรียน นักศึกษาไปฝึกอาชีพ ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา  

2.3) ยกระดับการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”  

2.4) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วย การ
เรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job)  

2.5) พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง  
2.6) ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่าง

ครอบคลุมเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
2.7) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในการใช้และสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต  
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2.8) ยกระดับโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนาหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษาต่อ
สายอาชีพหรือนำไปสู่การประกอบอาชีพได้  

ให้ อวท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชน โดยต้องพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา ให้
มีศักยภาพ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกัน และสามารถเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เช่น โครงการ Fix-It โดยให้หน่วยศึกษานิเทศก์ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์  การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. 2555 – 2569  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย 
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ  ปวช.  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ  ปวส. 
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5  ด้วยการป้องกัน/ดูแล 

รายบุคคล  การวิจัยพัฒนา  แก้ปัญหาราบวิทยาลัย/รายสาขาวิชา  การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขาวิชา 
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก  ซึ่งได้แก่  

นักเรียน  และผู้ปกครอง 
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่  สาขาอาชีพ  การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด  18  กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

รวม  19  สถาบัน  และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  ภาคละ 1  แห่ง  จำนวน  4  แห่ง 
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง 
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ 

จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น 

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี  การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญ
มณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคน 
พิการ อาชีวะวัยแรงงานอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
เทียบโอนความรู้   และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วม
จัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
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2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ 
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วยอาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ 
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project BasedLearning 

 Authentic  Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix  It Center และกรณีภัยพิบัติ 

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู  
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม 
ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทำงาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน 
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีขีด 

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีว ินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ ่งประดิษฐ์ การเป็น   
ผ ู ้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการค ิดบนพื ้นฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และ  Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
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3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจำนวนสถานศึกษา English  
Program (EP) Mini  English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/   บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริ ม การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  ได้แก่ 

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB  

และ Formula  Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, 
การกระจาย   อำนาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การ 
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
อุตสาหกรรม   สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)    
    โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือไปสู่อาชีวะสากล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้
จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมี  

7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนา 

ประเทศ 
2. พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5. เพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา  
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง  
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5 พันธกิจ ประกอบด้วย  
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของสถานประกอบการ  
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา  อาชีวศึกษาให้มีความรู้  มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 1.1  ด้านความรู้   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม 
วิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ 
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สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตาม
เกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
        2.3 ด้านการบริหารจัดการ   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
        2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ   สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้ 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคน
ในชุมชนสู้สังคมแห่งการเรียนรู้ 
        3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 

วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน  สังคมแห่งการเรียนรู้  
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  เกษตรกรรม  เกษตรอุตสาหกรรม 
3. สร้างความม่ันคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
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4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
6. สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สรา้งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สรา้งเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตร

อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สรา้งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพและสมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี   สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สรา้งเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่ประชาสังคม  มีความม่ันคง ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลที่ 9  มีพระราชดำรัสแด่
พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 

๓๐ ปี เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสาย
กลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะ
นำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  
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ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั ้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่

ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติคนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 

• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี 
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 

• การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
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• เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ 
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 

• เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
ส่วนที่ 2  

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  พันธกจิ  และเป้าประสงคข์องสถานศึกษา 
 ปรัชญา (PHILOSOPHY) 
 “คุณภาพ คุณธรรม นำชุมชน” 
 
 

 วิสัยทัศน์  (VISION) 
 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ สู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          อัตลักษณ์  “กิจกรรมดี  วิชาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม” 

 หมายถึง  ผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ  นำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์
แก่สังคมโดยรวม  มีความประพฤติดีทั้งกาย  วาจา ใจ  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

          เอกลักษณ์ “จิตอาสา  บริการชุมชน” 
 หมายถึง  วิทยาลัยเน้นผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมให้
เป็นผู้มคีวามเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

          คุณธรรมอัตลักษณ์ “สามัคคี  มีวินัย  ใจอาสา” 

 หมายถึง  ผู้เรียนมีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์  ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 
 

 พันธกิจ  (MISSION) 
1. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทางในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง  
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา  
4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และ

สามารถประกอบ อาชีพอิสระอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 5.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ น้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับสากล 

 

 

 

 

 



36 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ  
2. พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐาน  
3. เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต  
4. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝึกทักษะอาชีพ

และประสบการณ์  
5. สร้างนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพให้ชุมชน  

 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  

 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดต ั ้งเม ื ่อว ันที ่ 11 ส ิงหาคม พ.ศ. 2536  โดยขออนุม ัต ิใช ้ท ี ่ดิน
สาธารณประโยชน์ “ทุ่งหญ้าสงวนเลี้ยงสัตว์  ชายทะเลท้ายเหมือง”  มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ 
 ปีการศึกษา 2538  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก  โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
225 ชั่วโมง  จำนวน 3 สาขาวิชา  คือ  การเดินสายไฟ  พิมพ์ดีดไทย  อังกฤษเบื้องต้น  และเขียนแบบก่อสร้าง 
 ปีการศึกษา  2539  เริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 3 
สาขาวิชา  คือ สาขาวิชา พาณิชยการ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปีการศึกษา  2540  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 ปีการศึกษา  2541  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 ปีการศึกษา 2543  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
(ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี 
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 ปีการศึกษา 2545  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
สาขาวิชาคหกรรม  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
โรงแรม   
 ปีการศึกษา 2546  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาการ
โรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการไฟฟ้า 
 ปีการศึกษา 2548  เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการต่อเรือ (ระบบทวิภาคี) 
 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ   คือ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์ 
 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง   
 3. สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาการโรงแรม 
 5. สาขาวิชาคหกรรมสาขางานอาหารและโภชนาการ 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  เป็นหลักสูตรที ่รับผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 
 3. สาขาวิชาบริการธุรกิจ  สาขางานการตลาด 
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 
  5. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  สาขางาน

มัคคุเทศก์ทางทะเล 
 6. สาขาวิชาการต่อเรือ 
3.  หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  เป็นหลักสูตรที่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นเข้าเรียนในรายวิชาดังนี้ 
 1. พิมพ์ดีดไทย 1 
 2.  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 3. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 4. ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

 4.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียน 
5.  หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน  เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้ที่มีงานทำแล้วเข้าเรียนและเทียบ

โอนผลการเรียนจากประสบการณ์ในการทำงาน 
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 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  คือ 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  เป็นหลักสูตรที ่รับผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ คือ 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  เป็นหลักสูตรที ่รับผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเครื่องกลเรือ 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
           วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง  ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เป็นหลักสูตรที ่รับผู ้สำเร็ จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
         1.1.1  สาขาวิชาเครื่องกล   
      -  สาขางานยานยนต์ 
         1.1.2  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  
                                   -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
  1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
      1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
                                   -  สาขางานการบัญชี   
                       1.2.2  สาขาวิชาการตลาด 
                                   -  สาขางานการตลาด   

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
                                  1.3.1  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
                                             -  สาขาการโรงแรม 
                                             -  สาขาการท่องเที่ยว 
 1.4  ประเภทวิชาคหกรรม 
                                   1.4.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนากร 
                                            -  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 1.5  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                   1.4.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                            -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบทวิภาคี)  เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                        2.1.1  สาขาวิชาเครื่องกล   
                                  -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
                                  -  สาขาวิชาเครื่องกลเรือ 

     -  สาขาวิชาการต่อเรือ 
     2.1.2  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
                                            - สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 

 2.2  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
                      2.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
                                  -  สาขางานการบัญชี 
     2.2.2  สาขาวิชาการตลาด 
                 -  สาขางานการตลาด 
                                  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
        2.2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                                  -  สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 
 2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                                2.3.1  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
                                             -  สาขาการโรงแรม 
                                             -  สาขาการท่องเที่ยว 
                                             -  สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล 
                                2.3.2  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ   

                                  -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
                           2.4  ประเภทวิชาคหกรรม 
                                   2.4.1  สาขาวิชาคหกรรม   
                                             -  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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แผนภูมิการบริหารงาน วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวณีรนุช  ชัยศรีรัมย์ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นายณัฐพงศ์  นิจกิจ 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวณีรนุช  ชัยศรีรัมย์ 
หัวหน้างานการเงิน 

นางสายใจ  บุตตะ 
หัวหน้างานบัญชี 

นายนิคม  จินดา 
หัวหน้างานพัสดุ 

นายนิคม  จินดา 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางสาวสุดา  แก้วนพรัตน์ 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาววรัญญา  พรมดำ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสายใจ  บุตตะ 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางปานชนก  เมฆบุตร 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาวสุธามาศ  ตันเถียร 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวอิศราพร  เกตุแก้ว 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางสาวสุดา  แก้วนพรัตน์ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

นายณัฐพงศ์  นิจกิจ 
หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

นางสาวสุภาพร  ดอกประทุม 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ  พรหมคงบุญ 
หัวหน้างานปกครอง 

นายบัญชา  เชื้อบ้านเกาะ 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

นายสมคิด  ทองสาม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นางสาวภัสสร  งานมณีกาญจน์ 
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ 

นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางสาวสุดารัตน์  ชัยศิริ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวกิตติมา  ปุระณานนท์ 
 หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการฯ 

นางปิยนุช  สุวรรณมณี 
 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 

นางสาวสิริพร  นาคปลอด 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ 
 หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล 

 

คณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการ 
วิทยาลยั 

 

นายคัมภรี์   นิลวรรณ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทา้ยเหมือง 
 

นายสหชาติ  สุดเรือง 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
ครู คศ.3  ทำหน้าที่ 

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นายสหชาติ  สุดเรือง 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

นายจิรเดช  ส่องแสง 
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายสานนท์  ศรีเปารยะ 
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 

นายบัญชา  เชื้อบ้านเกาะ 
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารฯ 

 

นางสาวสุภาพร  ดอกประทุม 
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมฯ 

 

นายจิรเดช  ส่องแสง 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ 

 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

นางสายใจ  บุตตะ 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

 

นางสาวอิศราพร  เกตุแก้ว 
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

นายนิคม  จินดา 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
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ข้อมูลด้านบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2565 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ครู

ผู้ช่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 เอก โท ตร ี

ต่ำกวา่ ป.
ตร ี

1. ผู้บริหาร 2  2  1  1  2   
รวมผู้บริหาร 2  2  1  1  2   

2. ข้าราชการครูผู้สอน            
สาขาวิชาเครื่องกล 2  2  1 1   1 1  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง            
สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว  1 1  1     1  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  1 1 1      1  
สาขาวิชาการบัญช ี            
สาขาวิชาการตลาด  1 1    1  1   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2  1 1   1 1  
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์  1 1  1     1  

รวมข้าราชการครูผู้สอน 4 4 8 1 4 2 1  3 5  
3. พนักงานราชการ (ครู)            
สาขาวิชาเครื่องกล 1  1       1  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3  3      2 1  
สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว  1 1       1  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 1 2       2  
สาขาวิชาการบัญช ี  2 2       2  
สาขาวิชาการตลาด  1 1       1  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์  1 1       1  
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1  1       1  

รวมพนักงานราชการ (ครู) 6 6 12      2 10  
4. ลูกจ้างประจำ 3  3        3 

รวมลูกจ้างประจำ 3  3        3 
5. ครูจ้างสอน            
ครูจ้างสอนชั่วคราว 2 10 12       12  

รวมครูจ้างสอน 2 10 12       12  
6. ลูกจ้างชั่วคราว            
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 2 9 11       7 4 
แม่บ้าน  3 3        3 
พนักงานขับรถ 1  1        1 
ยามรักษาการณ์ 2  2        2 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 5 12 17       7 10 
รวมทั้งสิ้น 22 32 54 1 5 2 2  7 35 13 

                   (ขอ้มูล ณ วนัที่  1  ตุลาคม  2564) : งานบุคลากร  
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
      ข้าราชการ รวม  10  คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายคัมภีร์  นิลวรรณ ป.โท ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
2. นายสหชาติ  สุดเรือง ป.โท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
3. นายจริเดช  ส่องแสง ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
4. นางนันทนา  บำรุงชาติ ป.โท สาขาวิชาการตลาด หัวหน้างานการค้าฯ 
5. นายอนิศักดิ์  ชูเจรญิเดช ป.ตร ี สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
6. นางสาวจันทรพมิพ์  สารบญั ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์  
7.  นายวิสุทธิ์  โอทอง ป.ตร ี สาขาวิชาเครื่องกล  
8.  นางพิชญรัตน์  โอทอง ป.ตร ี สาขาวิชาการโรงแรมฯ  
9. นางสาวสดุา  แก้วนพรัตน ์ ป.ตร ี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน้างานทะเบียน 
10. นายกิตติพศ์  กลดั

เจริญ 
ป.โท สาขาวิชาเครื่องกล หัวหน้างานหลักสตูรฯ 

 

       ลูกจ้างประจำ รวม 3 คน (ทำหน้าที่ ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายทวีศักดิ์  ชัยศรรีัมย ์ ม.6 - พนักงานท่ัวไป 
2. นายสวสัดิ์   เนียมสวสัดิ ์ ม.6 - พนักงานท่ัวไป 
3. นายบุญน้อม  นัดทะยาย ปวส. - พนักงานท่ัวไป 
 

พนักงานราชการ รวม  12 คน (ทำหน้าที่สอน/ ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. ว่าที่ ร.อ. มณทณัฐ  พรหมคงบุญ ป.โท สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หัวหน้างานปกครอง 
2. นายนิคม  จินดา ป.ตร ี สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
3. นายณัฐพงศ์  นิจกิจ ป.โท สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
4. นางสายใจ  บุตตะ ป.ตร ี สาขาวิชาการบัญชี หัวหน้างานวางแผนฯ 
5. นางสาวสภุาพร  ดอกประทุม ป.ตร ี สาขาวิชาการโรงแรมฯ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
6. นายบัญชา  เชื้อบ้านเกาะ ป.ตร ี สาขาวิชาอาหารฯ หัวหน้างานแนะแนว 
7.  นายสมคิด  ทองสาม ป.ตร ี สาขาวิชาเครื่องกล หัวหน้างานโครงการพเิศษ 
8.  นางสาวอิศราพร  เกตุแก้ว ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์ หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมฯ 
9. นางปิยนุช  สุวรรณมณ ี ป.ตร ี สาขาวิชาอาหารฯ หัวหน้างานทวิภาค ี
10.  นางสาวณีรนุช  ชัยศรรีัมย ์ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวสุดารัตน์  ชัยศริ ิ ป.ตร ี สาขาวิชาการตลาด หัวหน้างานวัดผลฯ 
12.  นายสานันท์  ศรีเปารยะ ป.ตร ี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
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ครูจ้างสอน  รวม  12  คน  (ทำหน้าที่สอน/ ธุรการทั่วไป) 



ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวภสัสร  งานมณีกาญจน์ ป.ตร ี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ 
2. นางปานชนก  เมฆบุตร ป.ตร ี สาขาวิชาเทคโนโลยฯี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
3. นางสาวรัชนีวรรณ  คำเพราะ ป.ตร ี สาขาวิชาการโรงแรมฯ ครูที่ปรึกษา อวท. 
4. นางสาวสริิพร  นาคปลอด ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
5.  นางชลธิชา  เส้งสุ้น ป.ตร ี สาขาวิชาการบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ 
6. นางสาวจันทร์จิรา  สาริชา ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์ ผู้ช่วยงานประกันฯ 
7. นางสาววรัญญา  พรมดำ ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์ หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
8. นางสาวนัยนา  อนุรักษ ์ ป.ตร ี สาขาวิชาสามญัสมัพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์วิทยบริการ 
9. นางสาวสุธามาศ  ตันเถียร ป.ตร ี แผนกวิชาการโรงแรมฯ หัวหน้างานความร่วมมือ 
10. นางสาวกิตติมา  ปูระณา

นนท์ 
ป.ตร ี แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ 

11. นายวีระวัฒน์  แสนวงษ ์ ปวส. แผนกวิชาเครื่องกล - 
12. นายสุทธิสาร   ฉิมเรือง ปวส. แผนกวิชาการโรงแรม - 

 
ลูกจ้างชั่วคราว   รวม  17  คน (ทำหน้าที่ ธุรการทั่วไป) 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  อนุรักษ์วรกุล ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 
2. นางสาวศริิพร   สุทธิสาร ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
3. นางสาวทัดดาว  อ๋องสกุล ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล  
4. นางสาวสภุาวดี  พันคนิช ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานฯ 
5. นายทศพร  ชูสม ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
6. นายปกรณ์เกยีรติ  มณ ี ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
7. นางสาวสกาวรัก เกียรติวรดา ป.ตร ี - เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 
8. นางจารุดา  สุภาพงษ ์ ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
9. นางสาวกญัญพัฒน์  เมือง ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ 
10. นางสาวสุกญัญา  แซ่จิ้ว ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
11. นางสาวศิริพร  ชัยศรรีัมย ์ ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานผลิตผลการค้า 
12. นายสมพงษ์  จินดา ป.6 - คนขับรถ 
13. นางสวาท  ชัยศรีรัมย ์ ป.6 - แม่บ้าน 
14.  นางสาวศรีสดุา  ทับทิมหิน ม.3 - แม่บ้าน 
15.  นางออนอุมา  จินดา ป.6 - แม่บ้าน 
16.  นายสุพล  เหล่ากอ ป.6 - ยาม 
17.  นายสุรศักดิ์  แซ่ข้อ ม.3 - ยาม 
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ข้อมูลด้านผู้เรียน  นักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา 
ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2565 

รวมทั้งสิ้น ปวช. ปวส. 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
      สาขาเครื่องกล 43 15 14 72    72 
      สาขาเทคนิคเครื่องมือกล     17 7 24 24 
      สาขาไฟฟ้ากำลัง 33 28 16 77 5 12 17 94 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
      สาขาการบัญช ี 16 17 10 43 9 9 18 61 
      สาขาการตลาด 17 12 0 29  3 3 32 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         
       สาขาการโรงแรม 17 42 48 107    107 
สาขาบริการอาหารและเครื่องดืม่     10 22 32 32 
       สาขาการท่องเที่ยว 4 9 0 13    13 
       สาขาการโรงแรม  ทวิศึกษา  14  14    14 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์         
       สาขาอาหารและโภชนาการ 21 27 18 66 12 12 24 90 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

        

       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 11 9 42    42 
สาขาวิชานักบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย 

     4 4 4 

รวมท้ังสิ้น    463   122 585 
(ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2564) : งานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

46 
ข้อมูลแผนการรับ  และแผนงบประมาณ 



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 

รวมทั้งสิ้น ปวช. ปวส. 
ปี 1 ปี 2 ปี  3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
1. สาขาวิชาช่างยนต์/สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล       
    สาขางานยายนต ์ 30 43 15 88    88 
    สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ     10 17 27 27 
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง         
    สาขางานไฟฟ้ากำลัง 30 33 28 91 10 5 15 106 

รวม 60 76 43 179 20 22 42 221 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ        
1. สาขาวิชาการบัญช ี         
     สาขางานการบัญช ี 20 16 17 53 10 9 19 72 
2. สาขาวิชาการตลาด         
     สาขางานการตลาด 10 17 12 39 10 0 10 49 

รวม 30 33 29 92 20 9 29 121 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร       
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 22 11 53    53 
    สาขางานนักบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย (ทวิ) 

    10 0 10 10 

รวม 20 22 11 53 10 0 10 63 
ประเภทวิชาคหกรรม         
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 40 21 27 88 10 12 22 110 

รวม 40 21 27 88 10 12 22 110 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว        
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว        
     สาขางานการโรงแรม 40 17 42 99    99 
     สาขางานการท่องเที่ยว 20 4 9 33    33 
     สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (ทวิฯ) 

    15 10 25 25 

รวม 60 21 51 132 15 10 25 157 
รวมท้ังสิ้น 210 173 161 544 75 53 128 672 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เพื่อใช้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้กำหนด
มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  10  
ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 1.1  ด้านความรู้ 
        ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1.4  ด้านคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผู้เรียน 
         สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้และทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ ตามเอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยจัดให้มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะตามมาตรฐานที่กำหนด 

มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับส ถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2   ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี ่ยวกับการจัด
การศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3  ด้านบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 2.4    ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดนใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 3   
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
 

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที่ แหล่งเงนิ ผลผลิต/หมวดรายจ่าย ยอดจดัสรร หมายเหตุ

1 เงนิงบประมาณ ผลผลิต ปวช.

1.  เงินเดือนและคา่จา้งประจ า -                     

2.  เงินเดือนพนกังานราชการ 3,354,391.00     

3.  งบด าเนินงาน(ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ) 633,000.00        

4.  คา่สาธารณูปโภค 600,000.00        

5.  คา่สมทบประกนัสงัคมพนกังานราชการ 114,700.00        

6.  งบเงินอุดหนุน

     6.1  คา่จดัการเรียนการสอน  2,838,050.00     

     6.2  คา่จดัการเรียนการสอน  (คงเหลือ ปี 64) 188,886.25        

     6.3  คา่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 462,175.00        

     6.4  คา่หนงัสือเรียน 973,000.00        

     6.5  คา่อุปกรณ์การเรียน 223,790.00        

     6.6  คา่เคร่ืองแบบ 471,600.00        

     6.7  ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม(่เงินอุดหนุนทัว่ไป) 29,000.00          

7.  คา่ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000.00     

8.  คา่ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 3,194,100.00     

ผลผลิตระยะส้ัน

1.  งบด าเนินงาน(ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ) 66,010.00          

ผลผลิต ปวส .

1.  งบด าเนินงาน(ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ) 373,290.00        

2.  คา่สาธารณูปโภค -                     

รวมเงนิงบประมาณ 16,521,992.25   

2 เงนินอกงบประมาณ 1.  เงินรายไดข้องสถานศึกษา คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564 972,741.21        

เงนิรายได้ของสถานศึกษา 2.  เงินรายไดข้องสถานศึกษา  ท่ีคาดวา่จะเกบ็ได ้ 800,000.00        

     ในปีงบประมาณ  2565

รวมเงนินอกงบประมาณ 1,772,741.21     

18,294,733.46   

ประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  2565

รวมประมาณการรายรับทั้งส้ิน

เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ

 
 



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หมายเหตุ

แผนปีงบประมาณ 2564 ผลปีงบประมาณ 2564 ผลต่าง แผนปีงบประมาณ 2565

งบบุคลากร 5,823,871.00                6,096,968.00               (273,097.00)                   6,392,040.00                    -                        

    1.  เงนิเดือนข้าราชการ -                                   

    2.  เงนิวิทยฐานะ

    3.  ค่าจ้างประจ า -                                   

    5.  ค่าจ้างช่ัวคราว 2,469,480.00                2,580,822.00               (111,342.00)                   2,647,800.00                    

    4.  เงนิเดือนพนักงานราชการ 3,354,391.00                3,188,546.00               165,845.00                    3,254,640.00                    

    5.  ค่าตอบแทนรายเดือน -                                -                               -                                 -                                   

    6.  เงนิเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ -                                -                               -                                 -                                   

    7.  เงนิเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจ า -                                -                               -                                 -                                   

    8.  เงนิเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ -                                -                               -                                 -                                   

    9.  เงนิเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว 327,600.00                  (327,600.00)                   489,600.00                       

งบด าเนินงาน 2,575,020.00                3,691,346.00               (1,116,326.00)                2,954,075.00                    -                        

    1.  ค่าตอบแทน 482,600.00                   719,312.00                  (236,712.00)                   674,500.00                       -                        

         1.1  ค่าสอนภาคนอกเวลา (ปวช./ปวส ./ระยะส้ัน) 170,000.00                   265,900.00                  (95,900.00)                     340,000.00                       

         1.2  ค่าสอนภาคนอกเวลา (ฤดูร้อน/เทียบโอน) 13,792.00                    (13,792.00)                     30,000.00                         

         1.3  ค่าธุรการนอกเวลา 64,600.00                     37,220.00                    27,380.00                      54,500.00                         

         1.4  ค่าสอนพิเศษรายช่ัวโมง 240,000.00                   305,800.00                  (65,800.00)                     240,000.00                       

         1.5  ค่าเช่าบ้าน -                                -                                 -                                   

         1.6  ค่าตอบแทนพิเศษ(เงนิเดือนเต็มขั้น) -                                -                                 -                                   

         1.7  ค่าท าการอาหารนอกเวลา -                                18,800.00                    (18,800.00)                     5,000.00                           

         1.8  ค่าตอบแทนวิทยากร 8,000.00                       7,800.00                      200.00                           5,000.00                           

         1.9  ค่าตอบแทนตามโครงการต่างๆ -                                70,000.00                    (70,000.00)                     -                                   

         1.10  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม -                                -                                 -

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  และเงนินอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

หมวดรายจ่าย

 



หมายเหตุ

แผนปีงบประมาณ 2564 ผลปีงบประมาณ 2564 ผลต่าง แผนปีงบประมาณ 2565

  2.  ค่าใช้สอย (ต่อ) 458,000.00                   678,261.00                  (220,261.00)                   685,000.00                       -                        

         2.1  ค่าเบีย้เลี้ยง,ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 200,000.00                   282,388.00                  (82,388.00)                     450,000.00                       

         2.2  เงนิสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคม 120,000.00                   88,609.00                    31,391.00                      90,000.00                         

         2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ

                - ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 100,000.00                   160,175.00                  (60,175.00)                     25,000.00                         

                - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด -                                -                               -                                 -                                   

                - ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั -                                -                               -                                 -                                   

         2.3  ค่าเช่าสินทรัพย์ -                                 

                - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                                 

                - ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ -                                -                                 

         2.4  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ -                                 

                - ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณัฑ์ 8,000.00                       89,866.00                    (81,866.00)                     50,000.00                         

                - ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 20,000.00                     4,710.00                      15,290.00                      30,000.00                         

                - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00                     19,470.00                    (9,470.00)                       20,000.00                         

                - ค่าบ ารุงรักษาตู้โทรศัพท์ -                                -                               -                                 -                                   

                - ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ -                                -                               -                                 -                                   

                - ค่าบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ -                                -                               -                                 -                                   

         2.5  ค่าธรรมเนียม -                                -                               -                                 -                                   

         2.6  ค่าใช้สอยตามโครงการต่างๆ -                                33,043.00                    (33,043.00)                     -                                   

         2.7  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -                                -                               -                                 20,000.00                         

-                                 -                                   

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  และเงนินอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

หมวดรายจ่าย

 



หมายเหตุ

แผนปีงบประมาณ 2564 ผลปีงบประมาณ 2564 ผลต่าง แผนปีงบประมาณ 2565

3.   ค่าวัสดุ 783,000.00                   1,541,187.00               (758,187.00)                   698,155.00                       -                        

         3.1  ค่าวัสดุการศึกษา 510,000.00                   352,180.00                  157,820.00                    291,155.00                       

         3.2  ค่าวัสดุส านักงาน 96,000.00                     186,613.00                  (90,613.00)                     200,000.00                       

         3.3  ค่าวัสดุหนังสือ  วารสารและต ารา 7,000.00                       49,170.00                    (42,170.00)                     5,000.00                           

         3.4  ค่าน า้มนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 88,000.00                     81,861.00                    6,139.00                        120,000.00                       

         3.5  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00                     28,261.00                    1,739.00                        30,000.00                         

         3.6  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00                       51,480.00                    (47,480.00)                     15,000.00                         

         3.7  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000.00                       35,775.00                    (28,775.00)                     5,000.00                           

         3.8  ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,000.00                       56,050.00                    (51,050.00)                     5,000.00                           

         3.9  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00                     12,818.00                    (2,818.00)                       10,000.00                         

         3.10  ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000.00                     16,135.00                    3,865.00                        10,000.00                         

         3.11  ค่าวัสดุเกษตร 1,000.00                       2,865.00                      (1,865.00)                       2,000.00                           

         3.12  ค่าวัสดุถาวรใช้ในการเรียนการสอน 5,000.00                       311,744.00                  (306,744.00)                   5,000.00                           

         3.13  ค่าวัสดุถาวรใช้ในส านักงาน -                                59,049.00                    (59,049.00)                     -                                   

         3.14  ค่าวัสดุใช้ในโครงการต่าง ๆ -                                290,806.00                  (290,806.00)                   -                                   

         3.15  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ -                                6,380.00                      (6,380.00)                       -                                   

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  และเงนินอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

หมวดรายจ่าย

 
 
 



หมายเหตุ

แผนปีงบประมาณ 2564 ผลปีงบประมาณ 2564 ผลต่าง แผนปีงบประมาณ 2565

4.  ค่าสาธารณูปโภค 851,420.00                   752,586.00                  98,834.00                      896,420.00                       -                        

         4.1  ค่าไปรษณย์ี 20,000.00                     18,175.00                    1,825.00                        20,000.00                         

         4.2  ค่าไฟฟ้า 655,000.00                   492,650.00                  162,350.00                    650,000.00                       

         4.3  ค่าประปา 150,000.00                   215,513.00                  (65,513.00)                     200,000.00                       

         4.4  ค่าโทรศัพท์ 20,000.00                     19,956.00                    44.00                             20,000.00                         

         4.5  ค่าอินเตอร์เน็ต 6,420.00                       6,292.00                      128.00                           6,420.00                           

  งบลงทุน 1,500,000.00                1,379,000.00               121,000.00                    6,194,100.00                    -                        

        1.  ค่าครุภณัฑ์

           -  ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

           -  ค่าครุภณัฑ์การศึกษา 1,500,000.00                1,379,000.00               121,000.00                    3,000,000.00                    

        2.  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                                 3,194,100.00                    

งบเงนิอุดหนุน 2,072,036.00                1,855,028.00               217,008.00                    2,159,565.00                    -                        

        1.  เงนิอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน -                               

        2.  เงนิอุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 150,000.00                   29,000.00                    121,000.00                    29,000.00                         

        3.  เงนิอุดหนุนค่ากจิกรรม(นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 418,974.00                   409,450.00                  9,524.00                        462,175.00                       

        4.  เงนิอุดหนุนค่าหนังสือ(นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 882,050.00                   827,718.00                  54,332.00                      973,000.00                       

        5.  เงนิอุดหนุนค่าอุปกรณ์  (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 202,872.00                   198,260.00                  4,612.00                        223,790.00                       

       6.  เงนิอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบ (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 418,140.00                   390,600.00                  27,540.00                      471,600.00                       

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -                                -                               -                                 400,000.00                       -                        

ส ารองจ่ายกรณฉุีกเฉินหรือจ าเป็น -                                 400,000.00                       

-                                 

รวมทั้งส้ิน 11,970,927.00              13,022,342.00             (1,051,415.00)                18,099,780.00                  -                        

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  และเงนินอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564

หมวดรายจ่าย

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

 



สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดรายจ่าย เงินรายได้ของ

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากิจกรรม (บกศ.)

           รวมท้ังส้ิน  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -                        960,509                 3,297,400               70,800                   308,576                 60,000                   -                        6,360,370                1,621,500               12,679,155             

1.  งบบุคลากร -                        3,254,640               3,137,400               -                        -                        -                        -                        -                         -                        6,392,040               

      1.1  เงินเดือนข้าราชการ    อัตรา 0 -                        

      1.2  ค่าจ้างประจ า    อัตรา 0 -                        

      1.3  เงินเดือนพนักงานราชการ 12 อัตรา 3,254,640 3,254,640               

      1.4  เงินวิทยฐานะ 0 -                        

      1.5  ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา  แยกเป็น -                        

             -  ครูจ้างสอน 9 อัตรา 1,261,440               1,261,440               

             -  คนงาน  3  อัตรา 192,240                 192,240                 

             -  พนักงานขับรถ  1  อัตรา 64,080                   64,080                   

             -  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 10  อัตรา 938,040                 938,040                 

             -  รปภ. 2  อัตรา 192,000                 192,000                 

      1.6  ค่าค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                        -                        

      1.7  เงินเพ่ิมค่าครองชพีข้าราชการ -                        -                        

      1.8  เงินเพ่ิมค่าครองชพีลูกจ้างประจ า -                        -                        

      1.9  เงินเพ่ิมค่าครองชพีพนักงานราชการ -                        -                        

      1.10  เงินเพ่ิมค่าครองชพีลูกจ้างชั่วคราว 489,600                 489,600                 

-                        

-                        

-                        

ส่วนท่ี 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

งบหน้ารายจ่ายแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

แหล่งเงิน

เงินงบประมาณแยกตามผลผลิต

 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงินรายได้ของ

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากิจกรรม (บกศ.)

2.  งบด าเนินงาน 960,509                 160,000                 70,800                   308,576                 60,000                   -                        166,270                  1,221,500               2,947,655               

     2.1  ค่าตอบแทน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         674,500                 674,500                 

         2.1.1  ค่าสอนภาคนอกเวลา (ปวช/ปวส./ระยะส้ัน) 340,000                 340,000                 

         2.1.2  ค่าสอนภาคนอกเวลา (ฤดูร้อน/เทียบโอน) 30,000                   30,000                   

         2.1.3  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 54,500                   54,500                   

         2.1.4  ค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง 240,000                 240,000                 

         2.1.5  ค่าเชา่บ้าน -                        

         2.1.6  ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มข้ัน) -                        

         2.1.7  ค่าท าการอาหารนอกเวลา 5,000                     5,000                     

         2.1.8  ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000                     5,000                     

         2.1.9  ค่าตอบแทนตามโครงการต่างๆ -                        

         2.1.10  ค่าตอบแทน เบ้ียประชมุ -                        

     2.2  ค่าใช้สอย 125,000                 160,000                 50,000                   100,000                 -                        -                        -                         250,000                 685,000                 

         2.2.1  ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าเชา่ท่ีพักและพาหนะ 100,000                 70,000                   50,000                   100,000                 130,000                 450,000                 

         2.2.2  เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 90,000                   90,000                   

        2.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ -                        

                - ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป 25,000                   25,000                   

                - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด -                        

                - ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย -                        

         2.2.4  ค่าเชา่สินทรัพย์ -                        

                - ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร -                        

                - ค่าเชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -                        

-                        

แหล่งเงิน

เงินงบประมาณแยกตามผลผลิต

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงินรายได้ของ

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากิจกรรม (บกศ.)

     2.2  ค่าใช้สอย(ต่อ) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         120,000                 120,000                 

         2.2.5  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ -                        

                - ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 50,000                   50,000                   

                - ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 30,000                   30,000                   

                - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 20,000                   20,000                   

                - ค่าบ ารุงรักษาตู้โทรศัพท์ -                        

                - ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ -                        

                - ค่าบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ -                        

         2.2.6  ค่าใชส้อยตามโครงการต่างๆ -                        

         2.2.7  ค่าใชส้อยอ่ืน ๆ 20,000                   20,000                   

     2.3  ค่าวัสดุ 165,509                 -                        20,800                   158,576                 20,000                   -                        166,270                  167,000                 698,155                 

         3.1  ค่าวัสดุการศึกษา -                        

               - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 29,331                   29,331                   

               - แผนกวิชาการบัญชี 22,344                   22,344                   

               - แผนกวิชาการตลาด 15,827                   15,827                   

               - แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 51,870                    51,870                   

               - แผนกวิชาเคร่ืองกล 49,400                    49,400                   

               - แผนกวิชาการโรงแรม 51,205                   51,205                   

               - แผนกวิชาชา่งเทคนิคพ้ืนฐาน 20,000                   20,000                   

               - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 13,558                   13,558                   

               - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 37,620                   37,620                   

               - ระยะส้ัน -                        291,155                 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เงินงบประมาณแยกตามผลผลิต

แหล่งเงิน

 
 



หมวดรายจ่าย เงินรายได้ของ

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากิจกรรม (บกศ.)

     2.3  ค่าวัสดุ(ต่อ) 85,000                   -                        20,800                   49,200                   20,000                   -                        65,000                    167,000                 407,000                 

         3.2  ค่าวัสดุส านักงาน 60,000                   20,800                   29,200                   30,000                    60,000                   200,000                 

         3.3  ค่าวัสดุหนังสือ  วารสารและต ารา 5,000                     5,000                     

         3.4  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000                   20,000                   20,000                   35,000                    25,000                   120,000                 

         3.5  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000                   30,000                   

         3.6  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000                   15,000                   

         3.7  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                     5,000                     

         3.8  ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,000                     5,000                     

         3.9  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000                   10,000                   

         3.10  ค่าวัสดุก่อสร้าง 10,000                   10,000                   

         3.11  ค่าวัสดุเกษตร 2,000                     2,000                     

         3.12  ค่าวัสดุถาวรใชใ้นการเรียนการสอน 5,000                     5,000                     

         3.13  ค่าวัสดุถาวรใชใ้นส านักงาน -                        

         3.14  ค่าวัสดุใชใ้นโครงการต่าง ๆ -                        

         3.13  ค่าวัสดุอืน ๆ -                        

     2.4  ค่าสาธารณูปโภค 670,000                 -                        -                        50,000                   40,000                   -                        -                         130,000                 890,000                 

            2.4.1  ค่าไฟฟ้า 560,000                 50,000                   40,000                   650,000                 

            2.4.2  ค่าน้ าประปา 110,000                 40,000                   50,000                   200,000                 

            2.4.3  ค่าโทรศัพท์ 20,000                   20,000                   

            2.4.4  ค่าไปรษณีย์ 20,000                   20,000                   

            2.4.5  ค่าอินเตอร์เน็ต 6,420                     

-                        

-                        

แหล่งเงิน

เงินงบประมาณแยกตามผลผลิต

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงินรายได้ของ

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากิจกรรม (บกศ.)

3.  งบลงทุน -                        -                        -                        -                        -                        -                        6,194,100                -                        6,194,100               

        1.  ค่าครุภัณฑ์ -                        

           -  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน -                        

           -  ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 3,000,000                3,000,000               

        2.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,194,100                3,194,100               

4.  งบเงินอุดหนุน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        

        4.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป -                        

-                        

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         400,000                 400,000                 

     5.1 ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 400,000                 400,000                 

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

เงินงบประมาณแยกตามผลผลิต

แหล่งเงิน

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงนิรายได้ของ

ปวช. ปวส . ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากจิกรรม (บกศ.)

6.  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสถานศึกษา 151,000                         -                                 313,000                         -                                 -                                 -                                 1,598,000                       191,500                         2,253,500                      

     6.1  โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร  จ านวน  10  โครงการ 91,000                           -                                 55,000                           -                                 -                                 -                                 66,000                            39,500                           251,500                         

งานบุคลากร -                                 

พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศฯ 36,000                            36,000                           

พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชวิีตครู และบุคลากรทางการศึกษา 50,000              50,000                           

ศึกษาดูงาน -                                 

งานประชาสัมพันธ์ -                                 

ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงงานประชาสัมพันธ์ 20,000                           20,000                           

จัดท าแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ 15,000                           15,000                           

งานอาคารสถานที่ -                                 

ประเมินความพึงพอใจในการใชอ้าคารสถานท่ี 1,000                     1,000                             

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 30,000                   30,000                           

ป้ายบอกต าแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 10,000                   10,000                           

งานทะเบียน -                                 

จัดซ้ืออุปกรณ์จัดพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 5,000                             5,000                             

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ( ระบบปกติ  ทวิภาคฯ )   -                                 

 6.2  โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จ านวน  14  โครงการ -                                 

งานวางแผนและงบประมาณ -                                 

อบรมเชงิปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี -                                 -                                 

จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 2,000                             2,000                             

ก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร -                                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์งานวางแผนและงบประมาณ 7,500                             7,500                             

งานความร่วมมือ -                                 

ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 30,000                            30,000                           

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ -                                 

พัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชพีท้ายเหมือง 5,000                     5,000                             

พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000                           40,000                           

-                                 

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณแยกตามผลผลิต

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงนิรายได้ของ

ปวช. ปวส . ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากจิกรรม (บกศ.)

     6.2  โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  (ต่อ) -                                 -                                 245,000                         -                                 -                                 -                                 835,000                          36,000                           1,116,000                      

งานประกนัคุณภาพการศึกษา -                                 

เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 5,000                              5,000                             

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกจิ -                                 

หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 50,000                    50,000                           

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชวีศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 120,000                  120,000                         

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บ่มเพาะ 50,000                    50,000                           

งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ -                                 

ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ในระดับสถานศึกษา 10,000                            10,000                           

ส่งเสิรมจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของครู -                                 

ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์นักเรียน ระดับจังหวัดภาคฯ 15,000                            15,000                           

 6.3  โครงการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนฯ จ านวน  22  โครงการ -                                 

งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา -                                 

เก่ียวกับองค์การวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย 50,000                   50,000                           

เก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง งานประเพณีฯ 55,000                   55,000                           

เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000                   20,000                           

เก่ียวกับการประชาธิปไตย 10,000                   10,000                           

สถานศึกษาคุณธรรม 30,000                   30,000                           

เก่ียวกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ลูกเสือชอ่สะอาด 55,000                   55,000                           

กีฬาและกิกจรรมนันทนาการ 25,000                   25,000                           

To Be number one (เป็หนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด) 30,000                            30,000                           

งานโครงการพิเศษ -                                 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชน (Fix it Center) 500,000                  500,000                         

อาชวีศึกษาพัฒนาบริการสังคม 10,000                    10,000                           

งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน -                                 

แนะแนวสัญจรและการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชวีศึกษา 3,000                     3,000                             

ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 15,000                   15,000                           

ส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 3,000                     3,000                             

Open House วิทยาลัยดีใกล้บ้าน 15,000                   15,000                           

งานครูที่ปรึกษา -                                 

ประชมุผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา 20,000                    20,000                           

เย่ียมบ้านและลดปัญหาออกกลางคัน นักเรียนนักศึกษา 25,000                    25,000                           

-                                 

-                                 

เงนิงบประมาณแยกตามผลผลิต

แหล่งเงนิ

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 



หมวดรายจ่าย เงนิรายได้ของ

ปวช. ปวส . ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากจิกรรม (บกศ.)

     6.3  โครงการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา (ต่อ) 60,000                           -                                 6,000                             -                                 -                                 -                                 197,000                          68,000                           331,000                         

งานปกครอง -                                 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000                            20,000                           

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 3,000                             3,000                             

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา -                                 

จัดซ้ือยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ -                                 

จัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมโรคติดต่อดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20,000                           20,000                           

ปรับปรุงห้องพยาบาล -                                 

ปรับปรุงโรงอาหาร -                                 

 6.4  โครงการฝ่ายวิชาการ   จ านวน  27  โครงการ -                                 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน -                                 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 7,000                      7,000                             

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และครูพ่ีเล้ียงฯ -                                 

เรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 150,000                  150,000                         

วิชาชพีนักเรียนแกนประถมและมัธยมศึกษา -                                 

การจัดประชมุทางวิชาการในการแข่งขันทักษะวิชาชพี 60,000                   60,000                           

จัดศ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์งานพัฒนาหลักสูตร 5,000                     5,000                             

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,000                   25,000                           

บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญาชาวบ้าน 8,000                     8,000                             

งานวัดผลและประเมนิผล -                                 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนฯ -                                 

การสร้างข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน -                                 

ยกระดับคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 10,000                   10,000                           

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -                                 

ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 20,000                            20,000                           

งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด -                                 

ห้องสมุดมีชวิีต  เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน -                                 

สัปดาห์ห้องสมุด 3,000                     3,000                             

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณแยกตามผลผลิต

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย เงนิรายได้ของ

ปวช. ปวส . ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์ อ่ืน ๆ สถานศึกษา รวม หมายเหตุ

อุดหนุน/หัว ค่ากจิกรรม (บกศ.)

     6.4  โครงการฝ่ายวิชาการ  (ต่อ) -                                 -                                 7,000                             -                                 -                                 -                                 500,000                          48,000                           555,000                         

งานส่ือการเรียนการสอน -                                 -                                 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย -                                 

จ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชพี 500,000                          500,000                         

สาขวิชาไฟฟ้าก าลัง -                                 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง -                                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน -                                 

สาขาวิชาการบัญชี -                                 

พัฒนาทักษะวิชาชพีการบัญชสู่ีการปฏิบัติ 3,000                3,000                             

ซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี -                                 

สาขาวิชาการตลาด -                                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาด 30,000                           30,000                           

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ -                                 

บริหารส านักงานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 10,000                   10,000                           

จิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 5,000                             5,000                             

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว -                                 

พัฒนาทักษะวิชาชพีการบัญชสู่ีการปฏิบัติ 5,000                             5,000                             

แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ -                                 

Christmas  Festival And  Happy New Years 2,000                             2,000                             

English  words  of  the  day -                                 

ปรับปรุงแผนกสามัญสัมพันธ์ -                                 

-                                 

                                                หมายเหตุ     แหล่งเงนิที่ได้รับการจดัสรรตามนโยบายของรัฐบาล  และจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จะด าเนินการกต่็อเม่ือได้รับโอนจดัสรรเท่านั้น

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณแยกตามผลผลิต
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        รายการการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา 

ที่ รายการ/แผนกวิชา หน่วย จ านวน ราคา จ านวนเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย

1 ชุดตั้งศนูยล์อ้รถยนตด์ว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ชุด 1 3,000,000     3,000,000.00 

และชุดทดลอองระบบเบรค ABS พร้อมระบบ ESP

ควบคุมการทรงตวั แบบแผงโมดูลเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์

รวม/ยกไป 3,000,000.00 

รายละเอยีดงบประมาณ  งบลงทุน  ค่าครุภณัฑ์  ปีงบประมาณ 2565

ครุภณัฑ์การศึกษา   จัดซ้ือด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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    รายการครุภัณฑ์การศึกษา 

ที่ รายการ/แผนกวิชา หน่วย จ านวน ราคา จ านวนเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย

ปรับปรุงส านักงานและหอประชุม ชุด 1 3,194,100     3,194,100         

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

รวม/ยกไป 3,194,100.00   

รายละเอยีดค าของบประมาณ  งบลงทุน  ค่าทีด่ินส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2565

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
64 

พ.ย
64 

ธ.ค 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

รวมเป็นเงิน 

 รวมท้ังสิ้นเป็นเงินงบประมาณ  23,380,255             23,380,255 
1 งานตามภาระงานประจำ   2,253,500             2,253,500 

1.1 งบดำเนินงาน  14,932,655             14,932,655 
1.2 งบลงทุน                

 - ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าสิ่งก่อสร้าง 

 3,000,000 
3,194,100 

            3,000,000 
3,194,100 

2 โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา                
2.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูทาง

การศึกษา 
งานบุคลากร 50,000             50,000 

2.2 โครงการศึกษาดูงาน งานบุคลากร -             - 
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี งานวางแผน -             - 
2.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 

2565 
งานวางแผน 2,000             2,000 

2.5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานวางแผน งานวางแผน 7,500             7,500 
2.6 โครงการจัดซ้ือยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ งานสวัสดิการ -             - 
2.7 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล งานสวัสดิการ -             - 
2.8 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร งานสวัสดิการ 5,000             5,000 
2.9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนา

หลักสูตร 
5,000             5,000 

2.10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์งานพัฒนา
หลักสูตร 

งานพัฒนา
หลักสูตร 

25,000             25,000 

 
 
 
 
 
 



 
 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
65 

พ.ย
65 

ธ.ค 
65 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

รวมเป็นเงิน 

2 โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา (ต่อ)                
2.11 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย งานส่ือการเรียน

การสอน 
-             - 

2.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้า
กำลัง 

-             - 

2.13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเครื่องมือประจำตัว
ผู้เรียน 

สาขาวิชาไฟฟ้า
กำลัง 

-             - 

2.14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
บัญชี 

-             - 

2.15 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชา
การตลาด 

30,000             30,000 

2.16 โครงการบริหารสำนักงานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

10,000             10,000 

2.17 โครงการจิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

5,000             5,000 

3 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการ สอศ.                 
3.1 โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศ งานบุคลากร 36,000             24,000 
3.2 โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
งานความร่วมมือ 30,000             30,000 

3.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ี
ยากจน 

งานผลิตผล
การค้า 

50,000             50,000 

3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

งานผลิตผล
การค้า 

120,000             120,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
65 

พ.ย
65 

ธ.ค 
65 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

รวมเป็นเงิน 

3 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการ สอศ. (ต่อ)                
3.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
งานผลิตผล

การค้า 
50,000             50,000 

3.6 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ ในระดับสถานศึกษา 

งานวิจัยฯ 10,000             10,000 

3.7 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์นักเรียน นักศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

งานวิจัยฯ 15,000             15,000 

3.8 โครงการส่งเสริมจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของครู 

งานวิจัยฯ -             - 

3.9 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ 

งานศูนย์ข้อมูล 40,000             40,000 

3.10 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

งานประกัน 5,000             5,000 

3.11 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกิจกรรม 30,000             30,000 
3.12 โครงการเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ และลูกเสือ

ช่อสะอาด 
งานกิจกรรม 55,000             55,000 

3.13 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยา
เสพติด) 

งานกิจกรรม 30,000             30,000 

3.14 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) งานโครงการพิเศษ 500,000             500,000 
3.15 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนาบริการสังคม งานโครงการพิเศษ 10,000             10,000 
3.16 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาเพื่อลดปัญหาออก

กลางคัน 
งานครูท่ีปรึกษา 25,000             25,000 

 
 
 
 



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
60 

พ.ย
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

รวมเป็นเงิน 

3 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการ สอศ. (ต่อ)                
3.17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานปกครอง 20,000             20,000 
3.18 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
งานพัฒนา
หลักสูตร 

7,000             7,000 

3.19 โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

งานพัฒนา
หลักสูตร 

150,000             150,000 

3.20 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียม
สอบ (V-NET) กวดวิชาเพื่อทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Pre V –NET) และทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V –NET) 
ของนักศึกษาปกติ และนักศึกษาระบบทวิภาคี  ปี
การศึกษา 2565 

งานวัดผลและ
ประเมินผล 

-             - 

3.21 โครงการการสร้างข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน 

งานวัดผลและ
ประเมินผล 

-             - 

3.22 โครงการยกระดับคุณภาพกาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและ
ประเมินผล 

10,000             10,000 

3.23 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

20,000             20,000 

3.24 โครงการปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ  พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 
จังหวัด 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

500,000             500,000 

 
 
 
 
 



 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
60 

พ.ย
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

รวมเป็นเงิน 

4 โครงการเพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา                 
4.1   โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้อาคารสถานท่ี งานอาคารสถานที ่ 1,000             1,000 
4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา งานอาคารสถานที ่ 30,000             30,000 
4.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัย งานอาคารสถานที ่ -             - 
4.4 โครงการป้ายบอกตำแหน่งอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการ 
งานอาคารสถานที ่ 10,000             10,000 

4.5 โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ ์ 20,000             20,000 
4.6 โครงการจัดทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย งานประชาสัมพันธ ์ 15,000             15,000 
4.7 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์จัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน งานทะเบียน 5,000             5,000 
4.8 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ งานทะเบียน -             - 
4.9 โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหาร งานวางแผน -             - 

4.10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์วิทยาลัยฯ งานศูนย์ข้อมูล 5,000             5,000 
4.11 โครงการเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
งานกิจกรรม 50,000             50,000 

4.12 โครงการเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ปกครอง งานประเพณี และวัฒนธรรม 

งานกิจกรรม 55,000             55,000 

4.13 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานกิจกรรม 20,000             20,000 

4.14 โครงการเกี่ยวกับการประชาธิปไตย งานกิจกรรม 10,000             10,000 
4.15 โครงการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม 25,000             25,000 
4.16 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

และครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
งานพัฒนา
หลักสูตร 

-             - 

 
 
 
 



 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ช่ือ-สกุล/ 

งานแผนกท่ีใช้ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ต.ค.
60 

พ.ย
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

รวมเป็นเงิน 

4 โครงการเพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
(ต่อ) 

               

4.17 โครงการวิชาชีพนักเรียนแกนประถมและมัธยมศึกษา งานพัฒนา
หลักสูตร 

-             - 

4.18 โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน งานศูนย์วิทย
บริการ 

-             - 

4.19 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด งานศูนย์วิทย
บริการ 

3,000             3,000 

4.20 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการบัญชีสู่การปฏิบัติ สาขาวิชาการ
บัญชี 

3,000             3,000 

4.21 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวสู่การปฏิบัติ 

สาขาวิชาการ
โรงแรมฯ 

5,000             5,000 

4.22 โครงการ Christmas  Festival  And  Happy  New  
Years 

สาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

2,000             2,000 

4.23 โครงการ  Engliah  words  of  the  day สาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

-             - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
 

โครงการอนุมัติเข้าแผนปฎิบัติราชการสถานศึกษา   
ประจำปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยการอาชพีท้ายเหมือง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู ่
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประเด็นที่  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิต ิ

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองพ.ศ. 

2555 (ปรับปรุงพ.ศ. 2557) ที่ต้องการผลิตพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กำหนดให้วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจึงจัด
โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  จำนวน 26 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
        กับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

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 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2 ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

            

3 ครูและบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมรายงาน
ผลการฝึกอบรม 

            

4 ประเมินผลและ
สรุปผล/รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

7.2  ระยะเวลา 
 เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน่วยงานภายนอก 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... .................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................50,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   ......................50,000....................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  จำนวน  26 คน  ที่ได้รับการพัฒนา 



9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
         กับหน่วยงานภายนอก 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการศึกษาดูงาน 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ           โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู ่

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประเด็นที่  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนดังนั้นในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการ
ดำเนินงานนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมดังนี้การศึกษาดู
งานประเทศจึงเป็นเทคนิควิธีที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเพิ่มวิสัยทัศน์และช่วยให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการบริหารจัดการและการบริการกับหน่วยงานภายนอก 
5.2  เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการพัฒนางานให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
5.3  เพ่ือให้ความความร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคีและมีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงาน 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จำนวน 50 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดั
บ 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

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 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2 ประสานงานติดต่อ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือ
เข้าไปศึกษาดูงาน 

            

3 ดำเนินการเข้าศึกษาดู
งาน 

            

4 ประเมินผลและ
สรุปผล/รายผลการ
ดำเนินโครงการ 

            

7.2  ระยะเวลา 
 เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงานภายนอก 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ........................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจำนวน50 คนที่ผ่านการศึกษาดูงาน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
              กับหน่วยงานภายนอก 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลดำเนินงานโครงการ 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 

 มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  2.4 

 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้

และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาข้อ 2 ประเด็นที่ 2.3 
ด้านการบริหารจัดการ  และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ  มาปรับใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  บุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
สื่อ  แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ  จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีขึ้น  เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  มีองค์ความรู้ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ด้านการนำนโยบาย 
            ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติงาน 

5.2  เพ่ือให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เขียนแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  50  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  องค์ความรู้ด้านการ 
                      นำนโยบายสู่การปฏิบัติ  สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 



7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       มิถุนายน  2564  – สงิหาคม   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... . 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ........................................................บาท 

8.4 (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  50  คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  องค์ความรู้ด้านการ 

                       นำนโยบายสู่การปฏิบัติ  สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2565 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ      งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู ่
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่  2.4 ด้าน

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้

และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาข้อ  2  ประเด็นที่  
2.3  ด้านการบริหารจัดการ  และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ  มา
ปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  บุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  สื่อ  แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่อย่ าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ  จึงจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ  2565  ขึ้น  เพื่อให้ครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้นำแผนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
5.2  เพ่ือให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีส่วนร่วมจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1   มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
         จำนวน   1  แผน 
6.1.2   ครู  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สอดคล้อง 

                       กับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์จังหวัด  มาตรฐานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1   ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตาม
แผน 

            

4 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม   2564   – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ ........................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................2,000…................บาท  ได้แก่ 
 8.1  ( )  หมวดค่าตอบแทน   .........................2,000...................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 

8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
        จำนวน  1  แผน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สอดคล้อง 

                    กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด มาตรฐานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                    พอเพียง 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 5 สร้างเสริมระบบความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐาน 
4  มิติ ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานวางแผนและงบประมาณ มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จึงทำให้มี

ปัญหาในการทำงานและการใช้งาน และส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
งานวางแผนฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานวางแผนฯ 
ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ีพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในงานวางแผนฯ จำนวน 1 เครื่อง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

 

 

 

 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่ออนุมตั ิ

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาครุภณัฑต์่ำ
กว่าเกณฑ ์

            

3 ดำเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างครุภณัฑ ์

            

4 สรุปโครงการและ
รายงานผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

      7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงนิอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ..... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................7,500...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ......................7,500…....................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในงานวางแผนฯ จำนวน 1 เครื่อง 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 2  สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค 
การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

            2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
                และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

4 มิติ   ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
              สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้าน 
สุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัด โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์และยารักโรคไว้เพื่อบรรเทาอาหารเจ็บปวดเบื้องต้น นักเรียนนักศึกษาไว้ประจำห้อง
พยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่ วิทยาลัย ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลต่อไป และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ
ได้รับการรักษาเป็นเบื้องต้นอย่างทันเวลา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จึงได้ทำ
โครงการจัดซื้อยารักษาโรคและ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล เพื่อให้บริการแก่ นักเรียนนักศึกษา และ
บุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับ อุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อนักเรียนนักศึกษาป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
5.2  เพ่ือรักษาพยาบาลครู  บุคลากรที่ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลกรวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่ได้การรับบริการ  
                    ประมาณ 547 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ 

 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตาม
แผน 

            

4 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564  -   กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

   วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ....... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ............................................ ........บาท  ได้แก่ 
 8.1   (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2   (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (    )  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 

 9.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลกรวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่ได้การรับบริการ  
                    ประมาณ 547 คน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1  นักเรียนนักศึกษามีห้องพักรักษาพยาบาล และยารักษาโรคเวชภัณฑ์ มีในขณะที่ป่วยหรือเกิด 
        อุบัติเหตุ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการการปรับปรุงห้องพยาบาล 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   โครงการตามภาระงานประจำ 

โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 2   สร้างเสริมระบบการผลิต การ
บริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

           2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
              และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 

4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
              ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็น
สิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป  การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้าง
สุขภาพภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ  ประสานประโยชน์ที่
เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพที่ดี  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบคือ  1.  สุขภาพกาย  2.  สุขภาพจิต  3.  
สุขภาพสังคม  4.  สุขภาพจิตวิญญาณ    ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่สถานศึกษาต้องมีห้องพยาบาล  
เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานเพียงพอและเอื้อต่องานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยใน
สถานศึกษา  ดังนั้นจึงควรจะมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องพยาบาลที่สามารถใช้งานได้สะดวก  
ทนทานและเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรที่มาใช้บริการ  ดังนั้นทางงานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องพยาบาลวิทยาลัยฯ  เพื่อเอื้อต่อการรับ
บริการในสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและ
คร ู

5.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา  ครูและบุคลากรวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ที่มาใช้บริการได้รับการดูแลปฐมพยาบาล 

                      เบื้องต้น  และมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  90 



     6.1.2  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  มาใช้บริการภายในห้องปฐมพยาบาล 
                      เบื้องต้น  จำนวน  547  คน 

6.2    เชิงคุณภาพ 
     6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  90  ที่ใช้บริการด้านสุขภาพและ 

                       มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน 
     6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  90  มีผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพ 

                       อนามัยเพ่ิมข้ึน   
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564  -   กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

   วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ....... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ............................................ ........บาท  ได้แก่ 
 8.1   (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2   (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (    )  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 

8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ที่มาใช้บริการได้รับการดูแลปฐมพยาบาล 

                      เบื้องต้น  และมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  90 
     9.1.2  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  มาใช้บริการภายในห้องปฐมพยาบาล 

                      เบื้องต้น  จำนวน  547  คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
     9.2.1  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  90  ที่ใช้บริการด้านสุขภาพและ 



                       มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน 
     9.2.2  นักเรียนนักศึกษา  ครุและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  90  มีผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพ 

                       อนามัยเพ่ิมข้ึน   
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการการปรับปรุงโรงอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่   2  สร้างเสริมระบบการผลิต การ
บริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่   2  การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3  
ด้านบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

           2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
           และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
            โรงอาหารเป็นสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการให้บริการนักเรียน บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้
บริการ โรงอาหารที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยดำเนินการขายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมาเป็นเวลานาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปรับปรุงสถานที่จัดทำอาหารของวิทยาลัย พร้อมจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
สามารถใช้การได้ดี มีความพร้อมถูกสุขลักษณะ ด้านสุขาภิบาล และเพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
วิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาสถานที่ปรุงและจัดทำอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ด้านสถานที่ประกอบ
อาหาร 
 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้กับ
นักเรียน ได้รับประทานอาหารที่ดี สะอาด และม่ันใจให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีสะอาดและปลอดภัย 
ปราศจากมลพิษ โรงอาหารมีมาตรฐาน สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการด้านสถานที่โรงอาหาร สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน 
     5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากมลพิษและสิ่งปนเปื้อน 
     5.3  เพ่ือให้สื่อความรู้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปรุงอาหารใช้การได้ดี มีความพร้อมถูกสุขลักษณะ 
           ด้านสุขาภิบาล 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ  80  ใช้บริการโรงอาหารที่สะอาด  
                   และปลอดภัย 
           6.1.2  วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 



6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ใช้บริการโรงอาหารที่ได้รับรองมาตรฐาน 
               จากสาธารณสุข 
       6.2.2  บุคลากรมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564  -   กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

   วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........เงินสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา........................................................ 
 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (    )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (    )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (    )  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (    )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1  นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ  80  ใช้บริการโรงอาหารที่สะอาด 
                    และปลอดภัย 
           9.1.2  วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ใช้บริการโรงอาหารที่ได้รับรองมาตรฐาน 
                จากสาธารณสุข 
       9.2.2  บุคลากรมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 



10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 5 สร้างเสริมระบบความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมพื้นฐานเป็นพ้ืนฐาน 
4  มิติ ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานวางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี จึง

ทำให้มีปัญหาในการทำงานและการใช้งาน และส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานพัฒนาหลักสูตรฯ  ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และบังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ีพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในงานพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 1 เครื่อง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่ออนุมตั ิ

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาครุภณัฑต์่ำ
กว่าเกณฑ ์

            

3 ดำเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างครุภณัฑ ์

            

4 สรุปโครงการและ
รายงานผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม 2564 –   กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................7,500...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  ()  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ........................7,500…..................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1   วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในงานพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 1 เครื่อง 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 5 สร้างเสริมระบบความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมพื้นฐานเป็นพ้ืนฐาน 
4  มิติ ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี จึง

ทำให้มีปัญหาในการทำงานและการใช้งาน และส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานงานวางแผนฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
งานพัมนาหลักสูตรฯ  ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2565และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ีพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานพัฒนาหลักสูตรฯจำนวน 1 เครื่อง 
6.2   เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ   

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่ออนุมตั ิ

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาครุภณัฑต์่ำ
กว่าเกณฑ ์

            

3 ดำเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างครุภณัฑ ์

            

4 สรุปโครงการและ
รายงานผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................25,000.................บาท  ได้แก่ 
 8.1   (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  ( )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ......................25,000….................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  วิทยาลัยฯมีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานพัฒนาหลักสูตรฯจำนวน 1 เครื่อง 
9.2 เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานสื่อการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ :ข้อที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วยประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
     และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2559  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กำหนดให้สถานศึกษามีการจัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อสำนักงานและ
องค์การ  ในการนำมาใช้ ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก ประหยัดงบแรงงานในการดำเนินงานรวมถึง
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงการจัดเก็บละดำเนินงานได้อย่างมีระบบ 
และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา งานพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
5. วัตถุประสงค์ 

51.  เพ่ือให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       ของสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้ 

วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
5.3 เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ 

                       ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
 
 



7 แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1    ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 จัดทำโครงการ จัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน 

            

2 สำรวจสื่อการสอนที่
ครูผูส้อนต้องการ 
(เพิ่มเติม) 

            

3 ดำเนินการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

            

4 สรุปผลและรายงานผล
การใช้สื่อการเรียนการ
สอน หลังจากใช้งาน 

            

       

         7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม   2564 – กันยายน   2565 
  7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8 งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  (    )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9 ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ 
                      ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
         9.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  

10 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
            แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์อาคารเรียนอาคารประกอบการบางส่วนชำรุด
ทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานมานานและเกิดปัญหาจากสภาพแวดล้อมจึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดรวมถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการเพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างมากฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมการปรับภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศที่ดีก็จะส่งผลดีให้กับภาพลักษณ์และ
ความปลอดภัยต่างๆของวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ 
5.2  เพ่ือความสวยงามและภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ประตูห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3บาน 
    6.1.2 บานหน้าต่างกระจกแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    6.1.3 ห้องน้ำพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    6.1.4ป้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและหลังคาคลุมป้ายแผนก 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ทรัพย์สินมีความปลอดภัยและแผนกมีภูมิทัศน์สวยงามมากขึ้น 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 ขออนุญาตดำเนิน
โครงการตามแผน 

            

3 ประสานงานพสัดุเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

            

4 สรุปผล/รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

 

7.2   ระยะเวลา 
     ตุลาคม  2564 –มิถุนายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (  )  หมวดค่าใช้สอย    .......................................................บาท 
 8.3  (  )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (  )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1  แผนกวิชามีประตูห้องเรียนที่ใช้งานได้สมบูรณ์ 
 9.1.2  แผนกวิชามีบานหน้าต่างกระจกท่ีใช้งานได้สมบูรณ์ 
 9.1.3  แผนกวิชามีห้องน้ำพักครูทีใ่ช้งานได้สมบูรณ์ 
  9.1.4  แผนกวิชามีป้ายแผนกและหลังคาคลุมป้ายแผนกที่สวยงาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  ทรัพย์สินของทางราชการมีความปลอดภัยมากข้ึนและภูมิทัศน์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าดูดีขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเครื่องมือประจำผู้เรียน 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
     เนื่องจากในทุกๆปีจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสาย

อาชีพทำให้มีตู้เก็บเครื่องมือไม่เพียงพอดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและการใช้งานทางแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญดังกล่าวจึงขอจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเครื่องมือประจำ
ผู้เรียนเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการป้องกันการเสียหายและสูญหายของ
ทรัพย์สินทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.2  เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลและตรวจเช็ค 
5.3  เพ่ือป้องกันการเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ตู้เก็บเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 4 ตู้ 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการดูแลและตรวจเช็ค 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 ขออนุญาตดำเนิน
โครงการตามแผน 

            

3 ประสานงานพสัดุเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

            

4 สรุปผล/รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

 

7.2    ระยะเวลา 
    ตุลาคม  2564 – มิถุนายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
           งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ....... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (  )  หมวดค่าใช้สอย    .......................................................บาท 
 8.3  (  )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (  )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีตู้เก็บเครื่องมือประจำผู้เรียน 4 ตู้ 
  9.2  เชิงคุณภาพ 

9.2.1  เครื่องมือมีการจัดเก็บเป็นระเบียบและง่ายต่อการดูแลและตรวจเช็ค 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  สาขาวิชาการบัญชี 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ : ข้อที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  5 สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3  

ด้านบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  2.3  ด้านการบริหาร
จัดการ ตามหลักการทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน  โดยเน้นความรู้
เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  พร้อมทั้งน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  มีการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  
และพัฒนาระบบการทำงานของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับการศึกษา  และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสาขาวิชาให้
มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือซอ่มแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 
      5.2  เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.3   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
             6.1.1  วัสดุสำหรบัจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 
100 
             6.1.2   ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น 
                      ร้อยละ 100 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วสัดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น 
           ร้อยละ  100 



6.2.2 ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม  2565 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       สาขาวิชาการบัญชี    วทิยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 

          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ...................................…................บาท 

8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
 

9.  ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1  เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน  
9.1.2  เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
9.1.3  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

      9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1   เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน  
9.2.2   เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
9.2.3   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาด(เครื่องฉายพร้อมจอโปรเจคเตอร์) 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม 

            มั่นคงน่าอยู ่
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3  ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ 

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
ด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนการ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลการจัดกิจกรรมต่างๆทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาเนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาดมีนักเรียน นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ห้องปฏิบัติการทางการตลาดไม่มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ ในการนี้ท าง
สาขาวิชาการตลาดขอจัดซื้อเครื่องฉายพร้อมจอโปรเจคเตอร์ เพ่ือนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

51. เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉายพร้อมจอโปรเจคเตอร์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
52. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มีวัสดุอุปกรณ์สื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
          ในการจัดการเรียนการสอน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษามีอุปกรณ์สื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรม

ภายในชั้นเรียน 
 
 
 
 



7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ประชุม 

            

3. ดำเนินตามตามของ
โครงการ 

            

4. ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

7.3  สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องปฏิบัติการตลาด 1202 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................30,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ..........................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ...........................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสด ุ    ...........................................................บาท 
 8.4  ()  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ............................. 30,000................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

          9.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และนักเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน 
                      มีสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน70 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
            9.2.1   นักเรียนนกัศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
                     เพ่ือกระตุ้นและสร้างความสนใจในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการบริหารสำนักงานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1)  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู ่

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่  2.4  ด้าน
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิต ิ
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ   
    คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

       4  มิติ ประกอบด้วยชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 การ
จัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  เพื่อให้แผนกวิชาอาหารฯมีสื่อการเรียน การสอน ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการ
ปรับปรุงสถานที่ห้องเรียนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของผู้เรียน  
5. วัตถุประสงค์ 
       5.1  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานของแผนกวิชาอาหารฯเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน การสอนให้ทันสมัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหาร จำนวน 75 คนได้รับการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย 

                    มากยิ่งขึ้น                         
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหาร จำนวน  75  คนได้รับการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น       
 
 
 
 
 
                   



7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3.  ดำเนินงานตามแผน             
4.  ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2   ระยะเวลา 
        ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
            งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .................10,000................ .......บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .................10,000…........................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9.  ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหาร จำนวน 75 คนได้รับการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย 
                    มากยิ่งขึ้น         
        9.2  เชิงคุณภาพ 
 9.2.1  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหาร จำนวน   75  คนได ้ร ับการปร ับปร ุงห ้องเร ียนให้
ทันสมัย 
                    มากยิ่งขึ้น                         
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการจิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 

1.  ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ    ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มัน่คงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่ 3.1  

ด้านความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิต ิ

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ  
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

       4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

              วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตาพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แก้ใขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2545  และนโยบายสำนักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตราฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่  3  การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่ 3.1  ด้านความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4 มิติ  ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา ได้มีการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีในการร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนั้น วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจึงได้ตระหนักให้
ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในงานฝีมือในการปรุงอาหารเจ การ
แกะสลักผักผลไม้ จิตอาสาการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมต่อพฤติกรรมที่แสดงออกไปในทางที่ดีขึ้นและการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ในปีการศึกษาต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
      5.1   เพ่ือจิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
             นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาและการสร้างค่านิยมในด้านการเรียนอาชีวศึกษา และการสร้าง 
             ค่านิยมในด้านการ   เรียนอาชีวศึกษา 
       5.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
             ไทยแลนด์และการร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1    นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง ประมาณ  500 คน เข้าเยี่ยมชม

งาน 
                       และนักเรียน นักศึกษาได้แจกจ่ายอาหารประมาณ  500 ชุด 

 6.2  เชิงคุณภาพ 



6.2.1   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง ประมาณ  500 คน เข้าเยี่ยมชม
งาน 

                      นักเรียน นักศึกษาได้แจกจ่ายอาหารประมาณ  500 ชุด 
7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1   ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3.  ดำเนินงานตามแผน             
4.  ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม   2565  – กันยายน  2565 
7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       แผนกวชิาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และสำนักงานเทศบาล 
       ตำบลท้ายเหมือง 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ. เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .................5,000…................. .......บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .................5,000….........................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9.  ผลลัพธ์  (Out come) 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1    นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง ประมาณ  500 คน เข้าเยี่ยมชม
งาน 

                       และนักเรียน นักศึกษาได้แจกจ่ายอาหารประมาณ  500 ชุด 
        9.1  เชิงคุณภาพ 

9.2.1   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในอำเภอท้ายเหมือง ประมาณ  500 คน เข้าเยี่ยมชม
งาน 

                      นักเรียน นักศึกษาได้แจกจ่ายอาหารประมาณ  500 ชุด 
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สอศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประเด็นที่ 

3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นครูมืออาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสร้างเครือข่าย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการภาคการ
ผลิตการค้าและบริการ        

งานบุคลากรจึงเห็นความสำคัญและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการผลิต
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้ 
คุณภาพมาตรฐานตรงความต้องการภาคการผลิตการค้าและการบริการ 

5.2 เพ่ือสนับสนุนการร่วมกลุ่มวิชาชีพใน 2 ระดับประกอบด้วยระดับครูผู้สอนกับสถานประกอบการอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืนศิษย์เก่าและระดับผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ  

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ 
ดำเนินการพัฒนาการอาชีวศึกษาในรูปสมาคมชมรมและเครือข่าย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จำนวน  13   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่ผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการมีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านอาชีพมากขึ้น 

 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1   ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

            

2 สำรวจความต้องการ
ฝึกของครูและ
บุคลากรในสถาน
ประกอบการ 

            

3 เตรียมคู่มือการฝึกของ
ครูและบุคลการในการ
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

            

4 ติดต่อประสานงานกับ
สถานประกอบการที่
ครูและบุคลากร
ต้องการเข้าไปฝึกงาน 

            

5 จัดทำคำสั่งให้ครูและ
บุคลากรไปฝึกงานใน
สถานประกอบการ 

            

6 ส่งครูและบุคลากรไป
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

            

7 ประเมินผลและ
สรุปผล/รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
   เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

  สถานประกอบการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ ................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................36,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   ......................36,000...................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 



9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจำนวน13คนที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่ผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการมีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านอาชีพมากขึ้น  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ          โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

(2)  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา: ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม 
มั่นคงน่าอยู่  

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.1  ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา   

(4)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 
     3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
     2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
         และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
     4 มิติ ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา  เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนา

คุณภาพของแรงงานระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค  เพราะช่างฝีมือและช่างเทคนิคเหล่านี้จะได้รับโอกาสเป็นการ
เข้าฝึกทักษะวิชาชีพและมีประสบการณ์ตรงในงานอาชีพอย่างเหมาะสม  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 (ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทการปฏิรูปการศึกษา)  ระบุว่า “ การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้จัด
ในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน  สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ ข้อบัญญัติ
ที่ว่านี้เป็นธงนำของขบวนการปรับเปลี่ยนระบบการอาชีวศึกษาไปสู่ระบบความร่วมมือและเครือข่ายการทำงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน  ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างจริงจัง  เพื่อ
ประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยมุ่งให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ที่พร้อมจะเข้าร่วมรับผิดชอบ  
รวมทั้งการรับวิทยาลัยเข้าไว้ในอุปถัมภ์ (Adopted School)  

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  สำกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามต้องการของตลาดแรงงาน อันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา  ซ่ึง
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเป็นกำลังคนที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาสถานศึกษา 

5.2  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 



                    เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
                    ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

  6.1.2  สถานศึกษาได้ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนากำลังคน 
  6.2.3  สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

6.2   เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิทยาลัยสอดคล้องตามต้องการของ 

                 ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
6.2.2 ได้รับความร่วมมือจากรัฐและเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

                 ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการทุกด้านในการพัฒนาสถานศึกษา 
6.2.3  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทั้ง 

                  ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
                   และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

6.2.4   สถานประกอบการภายในเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน 
                  ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
            

3.  ดำเนินงานตาม
แผน 

            

4.  ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม   2564 – กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.        เงินรายได้สถานศึกษา 
           งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.      เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................ ................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .................30,000............... ........บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย    ..................15,000…......................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสด ุ    .................15,000….......................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 



9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                     เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
                     ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

9.1.2  สถานศึกษาได้ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนากำลังคน 
9.1.3  สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิทยาลัยสอดคล้องตามต้องการ 

                   ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
9.2.2. ได้รับความร่วมมือจากรัฐและเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                    บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการทุกด้านในการพัฒนาสถานศึกษา 
9.2.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทั้ง 

                   ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
                   และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

9.2.4  สถานประกอบการภายในเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน 
                    ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  

                            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึง

ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอทำให้นักเรียน นักศึกษา 

บางครอบครัวที่ขาดแคลนหรือไม่มีทุนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียน  ดังนั้นวิทยาลัย
การอาชีพท้ายเหมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดให้มีโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาให้มีโอกาสหารายได้ระหว่าง
เรียนด้วยตนเองและสามารถช่วยเหลือครอบครัว และเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ด้านวิชาชีพมา
บูรณาการด้านการเรียนการสอนและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พ.ศ.2565 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ 
ยากจนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

5.2 เพ่ือนักเรียนนักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีได้ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และหาประสบการณ์
ระหว่างเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

         6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่รับการ 
                         คัดเลือกให้ได้รับเงินหารายได้ระหว่างเรียนจำนวน 20 คน 
            6.2  เชิงคุณภาพ 
                6.2.1  นักเรียนนักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีรายได้ 
                            ระหว่างเรียนมีการพัฒนามีทักษะและได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ๒๕๖๕ 

ไตรมาศที่  ๑ ไตรมาศที่  ๒ ไตรมาศที่  ๓ ไตรมาศที่  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. เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ประชุม 

            

3. ดำเนินตามตามของ
โครงการ 

            

4. ประเมินผลและสรุปผล             
 

    7.2 ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 

    7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................... ..................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ..........................50,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ................................-.........................บาท 
 8.2  (  )  หมวดค่าใช้สอย   ............................10,000..................บาท 
 8.3  (  )  หมวดค่าวัสด ุ    .............................40,000.................
บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................-.......................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 
   9.1  เชิงปริมาณ 

           9.1.1  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565  
                      จำนวน  20  คน 

    9.2   เชิงคุณภาพ 
                 9.2.1   นักเรยีนนักศึกษาท่ีได้รับเงินหารายได้ระหว่าง มีการพัฒนามีทักษะและได้รับ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของ 
กิจการในอนาคต 
 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  
                            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึง

ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ 

               คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่นั้น ทางวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบธุรกิจ  โดยทางวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต และเพ่ือผลักดันให้
เกิดธุรกิจใหม่นำร่องสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยและเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พ.ศ.2565 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีได้สร้างธุรกิจเป็น 

ของตนเอง 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาโครงการ ให้มีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการจัด

การศึกษาด้านธุรกิจ 
5.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพอิสระ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

    6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  
                    เข้าร่วมโครงการจำนวน  30  คน 

 6.1.2   มีธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จำนวน 4 ธุรกิจ  

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ 



                     ดำเนินธุรกจิอย่างแท้จริง 
6.2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน 

  

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 
ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

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. เขียนโครงการและ

เสนอโครงการ 
            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            

3. ดำเนินตามโครงการ 
   - ประชุมฯ 
   - อบรมให้ความรู้ 
   - ศึกษาดูงานณ
สถานประกอบการ 
   - ประกอบธุรกิจ 
   - นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน       

            

4. ประเมินผลและสรปุผล             
 

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... .... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................120,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   ..........................10,000...................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   ..........................30,000...................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ..........................80,000...................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ................................-.........................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

         9.1.1   มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน 
         9.1.2   มีธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จำนวน 4 ธุรกิจ  

9.2  เชิงคุณภาพ 
         9.2.1    นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงสามารถนำความรู้ไป  



                      ประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
สรุปเล่มเอกสารการดำเนินงานตามธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  

                             ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ 

                คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์และแห่งเรียนรู้ โดยวิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมืองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ เนื่องจากอาคารศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำทะเล ทำให้วัสดุ อุปกรณ์ 
และตัวอาคารของศูนย์บ่มเพาะขึ้นสนิม ชำรุดและทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดค วามปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของราชการ และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ทางศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จึงปรับปรุงอาคารศูนย์บ่มเพาะให้มีสภาพที่พร้อมจะปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้มีเหมาะสมกับการใช้งานตนเอง 
 5.2 เพ่ือสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้า  
         มาใช้บริการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้มีเหมาะสมกับการใช้งาน  
                  1 หลัง 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 พัฒนาอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆทั้งหน่วยงาน 
                 ภายในและภายนอก 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
    7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ประชุมฯ 

            

3. ดำเนินตามโครงการ             
4. ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

   7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 
   7.3 สถานที่ดำเนินการ 
      ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
            งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ....................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................50,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ...............................-......................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   ............................30,000...............บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .............................20,000................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................-.....................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

         9.1.1   พัฒนาและปรับปรุงอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 
                      ท้ายเหมือง จำนวน 1 หลัง 

9.2  เชิงคุณภาพ 
         9.2.1   อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองมีประสิทธิภาพ 
                      และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การรายงานผลการปรับปรุงอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ในระดับสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ประสงค์

ประเด็นที่  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 นโยบายสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็น
ประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
อาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัย ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ 
เป็นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่  สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ    ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองร่วมกับสถานประกอบการ จึงได้มีการจัดให้มีการประ กวด
สิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ ้น และได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเพื ่อที ่จะเข้าแข่งขันการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และระดับภาค ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี เป็นนักคิดโดยให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

5.2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีความรับผิดชอบ และพัฒนา
ผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม
และประเทศชาติ 

 
6. เป้าหมายและตวัชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1  มีผลงานในระดับสถานศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาละ 3 ชิ้น 

6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  



                สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้คุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้  
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564  – มีนาคม  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ..... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................10,000.-...........บาท  ได้แก่ 
 8.1 (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   ..........................10,000.-...............บาท 

          8.4   (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1 เชิงปริมาณ 
  9.1.1  มีผลงานในระดับสถานศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาละ 3 ชิ้น 
9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

                    สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้คุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการ ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดระดับภาค 

และระดับประเทศ 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ          โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)      โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ประสงค์

ประเด็นที่  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  4 มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
     นโยบายสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็น
ประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
อาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพเป็น
พื ้นฐานในการสร้างผลงานสิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชาติดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองร่วมกับสถานประกอบการจึงได้มีการจัดให้มีการประกวด
สิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ขึ ้นและได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเพื ่อที ่จะเข้าแข่งขันการประกวด
สิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่และระดับภาคซึ ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี ้ที ่ 3.2 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี เป็นนักคิดโดยให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

5.2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีความรับผิดชอบ และพัฒนา
ผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม
และประเทศชาติ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  มีผลงานในระดับจังหวัด จำนวน 20 ผลงาน ระดับภาค 5 ผลงาน ระดับประเทศ 1 ผลงาน 
6.2 เชิงคุณภาพ  

    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 



                      สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้คุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้  
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2 ระยะเวลา 
     ตุลาคม   2564 – มีนาคม  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน   เงินงบประมาณ โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................  

      รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................15,000.-...........บาท  ได้แก่ 
8.1 (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   ..........................15,000.-...............บาท 
8.4   (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีผลงานในระดับจังหวัด จำนวน 20 ผลงาน ระดับภาค 5 ผลงาน ระดับประเทศ 1 ผลงาน 
 9.2  เชิงคุณภาพ 

      9.2.1   นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
               สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้คุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการส่งเสริมจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของครู 
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ประสงค์

ประเด็นที่  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4 มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีทั้งการเรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนครูเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการการเรียน
การสอนการบริหารและจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการควบคุมคุณภาพโดยสมศ. การส่งเสริมให้ผู ้ครูจัดทำ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของครูก็เป็นส่วนหนึ ่งในการจัดทำประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่  5 และเป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
ระยะเวลา 1 ปีวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานที่ 3 
ประเด็นการประเมินที่  2.2 ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวชี้วัดที่ 2.2.7 เรื่องร้อยละของครูที่ใช้
นวัตกรรมงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของครูในทางท่ีสร้างสรรค์ 
5.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

  ให้เป็นที่เผยแพร่และสามารถแข่งขันได้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จำนวน 26 คน มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                   งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย จำนวน 1 ชิ้นต่อหนึ่งภาคเรียน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ครูมีผลงานที่เป็นนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้คุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2 ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564  – มีนาคม  2565 

7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........ 

       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   ......................................................บาท  ได้แก่ 
8.1 (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
8.4   (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  ปริมาณ 

    9.1.1  ครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จำนวน 26 คน มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                      งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย จำนวน 1 ชิน้ต่อหนึ่งภาคเรียน 
 9.2  เชิงคุณภาพ 

         9.2.1  ครูมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดษิฐ์งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัยทีไ่ด้คุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ 
 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที ่4 .ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง

น่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้     
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นสถานศึกษาใน 

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
โอกาสและการกระจายโอกาสการเข้าถึงและประมวลผลความรู้และแหล่งวิทยาการ เป็นการสนับสนุน     การ
ทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนการสอน การบริหาร และการรับข้อมูลข่าวสารและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดย
เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู ้ผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมืองในด้านระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง และใช้งานได้อย่างสะดวกตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยต่อไป     

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ        
5.2 เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว     
5.3 เพ่ือให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายได้ง่าย    
      

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกจุด    
    6.1.2 นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี คณะครู ผู้บริหาร    
6.2 เชิงคุณภาพ 



    6.2.1  ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาปกติและระบบทวิภาคี สามารถใช้งานระบบ   
               เครือข่ายได้อย่างสะดวก        
    6.2.2  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองมีระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ     

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการ             
2 การเสนอโครงการ             
3 การดำเนินโครงการ             
4 ทดสอบการใช้งาน             
5 สรุปการใช้งานและรายงาน

ผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
     ตุลาคม   2564   – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง    

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
    งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          
       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น         40,000      บาท  ได้แก่ 

 8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน      บาท 
 8.2  ( ✓)  หมวดค่าใช้สอย         40,000   บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ       บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายเพ่ิมเติม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีปัญหา  
9.2   เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  สัญญาเครือข่ายที่มีคุณภาพมากขึ้น       

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ         

 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษากลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.4 ด้าน
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
   และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553ข้อ 22 

 กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยดำเนินการดังนี้คือ 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) 
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  47  ได้กำหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และมาตรา  50  ว่าด้วยการรับประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักรับรองมาตรฐาน  (สมศ.)  
ดังนั้น  เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของอาชีวศึกษา  และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักรับรองมาตรฐาน  (สมศ.)  
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน  ตัว
บ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้สามารถนำไปใช้เตรียมความ
พร้อม  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกฯ  ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยที่เก่ียวข้องรวมทั้ง 
5.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
5.4 เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร 



จัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ จำนวน 50 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  สถานศึกษามีการดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพเพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการศึกษา 
               ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

7 แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            

3. ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปรายงานตาม

โครงการ 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
7.3    สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8 งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ........5,000...................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ........5,000.....................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9 ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ จำนวน 50 คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1   สถานศึกษามีการดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพเพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาตาม 



                 มาตรฐานอาชีวศึกษา 
10 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 
           มั่นคงน่าอยู ่

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การทำให้เกิด ”ความรู้คู่คุณธรรม” เป้าหมายคือการพัฒนาคนอยู่ที่การกระทำให้คนมีคุณภาพและคุณธรรม 

คนมีคุณภาพ หมายถึง คนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในวิชาชีพจนสามารถ เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวคนมีคุณธรรม หมายถึง เป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นในสังคม และมี
เมตตากรุณาตนเอง และผู้อ่ืน เป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักตนเอง เสียสละเพ่ือส่วนรวม มองการณ์ไกล ไม่ประมาท 
และมีศีลธรรม การตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามวิสัยทัศน์ “ช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง” ได้พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ความดี ความงามจากการปฏิบัติจริง ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ส่งเสริม
การสร้างพฤติกรรมหรือค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างคนดีสู่สังคมต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา 
เป็นคนดีของสังคม และบ้านเมืองในอนาคต 

5.2 เพ่ือสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีของสังคม  
              และบ้านเมือง 
    6.1.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมและมีการพัฒนา 



               ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม 
    6.2.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน  

                     มีทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 การดำเนินงานโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

         วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................30,000..............บาท  
ได้แก่ 

          8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   ................................................บาท 
8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   .................................................บาท 
8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ..................................................บาท 
8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................................บาท 

9.  ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม  

                    และบ้านเมือง 
    9.1.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม และมีการพัฒนา 

                    ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม 
    9.2.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน  

                      มีทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
10.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

      การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ และลูกเสือช่อสะอาด 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

           4   มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ความสำคัญในการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือความสงบสุข และความ 
มั่นคงของประเทศชาติ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี เจริญก้าวหน้า เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อ
ฟัง พ่ึงตนเองให้ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ทำการฝีมือ ฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม รู้จักรักษา ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ศีลธรรม     

5.2 เพ่ือให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์          

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
    6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางร่างกาย จิตใจ ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
             เสียสละเพ่ือส่วนรวมมากข้ึน 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทาง 
              ที่ถูกต้อง 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 การดำเนินงานโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             

 
7.2 ระยะเวลา 

       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3 สถานที่ดำเนินการ 

       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................55,000.............บาท  
ได้แก่ 

          8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   ...............................................บาท 
5.3  ()  หมวดค่าใช้สอย    ................................................บาท 
5.4  ()  หมวดค่าวัสดุ     ................................................บาท 

               8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง .................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
    9.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางร่างกาย จิตใจ ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

                     เสียสละเพ่ือส่วนรวมมากข้ึน 
    9.2.2  นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด) 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4 มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ปัญหายาเสพติดกําลังแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กําลังจะโตขึ้นไปเป็น  

อนาคตที่ดีของชาติ ด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่มีสาย  
พระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณาธิคุณ รับเป็นองค์ประธาน 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ  TO 
BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการ  รณรงค์ใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ ข้องแวะกับยา
เสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระดําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วิทยาลัย
การอาชีพท้ายเหมือง  จึงก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างโอกาส สร้างทางเลือกของเด็กและ
เยาวชน ใช้ชีวิตอย่าง สร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ 
เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้อง พ่ึงยาเสพติด  
5.  วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
    5.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 
    5.3  เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
    5.4  เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
    5.5  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 

            6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
                       เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 



                       ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
            6.1.2  สถานศึกษาได้ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนากำลังคน 

         6.1.3  สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิทยาลัยสอดคล้องตามต้องการของ 

                       ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    6.2.2  ได้รับความร่วมมือจากรัฐและเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

                       ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการทุกด้านในการพัฒนาสถานศึกษา 
6.2.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

6.2.3 สถานประกอบการภายในเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
    7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. จัดประชุมลงนามความ
ร่วมมือสถาน
ประกอบการ 

            

2. พัฒนาหลักสตูรร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

            

3. จัดประชุมสรา้งความ
เข้าใจให้ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

            

4. ติดตามผลและสรุปผล
การดำเนินงาน 

            

 
      7.2  ระยะเวลา 
              ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
      7.3  สถานที่ดำเนินการ 
  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   .....................30,000.............บาท  ได้แก่ 
8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน  ...............................................บาท 
8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย  ................................................บาท 
8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ   ................................................บาท 
8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ................................................บาท 



9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา ไดเ้ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
               กลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
9.2  เชิงคุณภาพ 

    9.2.1  นักเรียน นักศึกษา สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ 
            ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
   9.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น 
            และภาคภูมิใจในตนเอง 
   9.2.3  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี 

                     ของสังคม 
10.    การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   แบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานโครงการพิเศษ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ         โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ :  ข้อที่  4 . การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมใน
ด้านการอาชีวศึกษา 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 1  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค ความ
เท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ข้อที่ 2.2  
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4 มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4 สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล        
 ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เพ่ือให้คำแนะนำ 

ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู ้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุง
เครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการเครือข่ายถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5 วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อสร้างเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัย
พ้ืนฐาน 

5.2 เพ่ือลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ 
5.3 ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบำรุงรักษาการซ่อมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุการใชงานเครื่องมือ  

เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ การดำรงชีวิตประจำวัน  
5.4 เพ่ีอชุมชนไดรับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์  
5.5 เพื่อช่างชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับทีมช่าง

ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวร 

6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนใน 2 ศูนย์ ประชาชนผู้รับบริการรวม 300 คน  
    6.1.2  นักเรียน นักศึกษา 30 คน ได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะวิชาชีพ  
    6.1.3  ช่างชุมชน 4 คน ได้รับการยกระดับฝีมือทักษะวิชาชีพ 



 6.2  เชิงคุณภาพ          
   6.2.1  ได้ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนในชุมชนและยกระดับช่างชุมชน  
   6.2.2  ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
   6.2.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้า   
   6.2.4  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาชีพในระดับดีมาก 

7 แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 สำรวจพ้ืนท่ีที่จะ
ให้บริการประชาชน 

            

2 ติดต่อประสานงาน
ระหว่างบุคคลากรที่
ร่วมงานกับชุมชนเพื่อ
สำรวจความต้องการ
ของ 

            

3 ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
สำรวจ 

            

4 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            

 

7.2  ระยะเวลา  
       ตุลาคม   2564   - กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ  
      พ้ืนที่จังหวัดพังงา 

8 งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.  เงินรายได้สถานศึกษา 
 งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ............... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................500,000…................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (  )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (  )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9 ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนใน 2 ศูนย์ ประชาชนผู้รับบริการรวม 300 คน  
    9.1.2  นักเรียน นักศึกษา  30   คน ได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะวิชาชีพ  
    9.1.3  ช่างชุมชน 4 คน ได้รับการยกระดับฝีมือทักษะวิชาชีพ 
 9.2  เชิงคุณภาพ 



  9.2.1  ได้ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนในชุมชนและยกระดับช่างชุมชน  
   9.2.2  ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
   9.2.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้า   
   9.2.4  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาชีพในระดับดีมาก 

10 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
 

โครงการอาชีวศึกษาพัฒนาบริการสังคมปั๊มปตท.(หน่วยวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง) 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานโครงการพิเศษ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ         โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที ่2  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงความต้องการของภาคผู้ใช้  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม
ของประเทศ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่
ข้อที่ 3.1  สถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการ  กิจกกรมการบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
   และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
4 มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดออกบริการวิชาชีพให้กับ

ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทางงานโครงการพิเศษฯวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ร่วมกับแผนกวิชาเครื่องกลและแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนำนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความรู้ด้านวิชาชีพ   ออกบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติงานจริง และให้นักเรียน
นักศึกษามีจิตอาสาบริการประชาชนไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนร่วมกับหน่วยงานภายนอกเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานเพื่อบริการชุมชนใกล้เคียงและออกบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาชีพช่างยนต์และวิชาไฟฟ้ากำลังออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
5.2 เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯกับชุมชนใกล้เคียงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอ 
     และจังหวัด 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกวิชาชีพตามสาขาที่เรียน 
5.4 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ 

6.   เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1  จัดตั้งจุดบริการ๑จุดบริการประชาชนผู้รับบริการรวม 100 คน 
  6.1.2  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกลและแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 20 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ           
      6.2.1  นักศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาชีพที่ได้เรียนมาออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา 



               นำความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติงานจริง 
      6.2.2  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาชีพในระดับดีมาก 

7.   แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 สำรวจพ้ืนท่ีที่จะ
ให้บริการประชาชน 

            

2 ติดต่อประสานงาน
ระหว่างบุคคลากรที่
ร่วมงานกับชุมชนเพื่อ
สำรวจความต้องการ
ของ 

            

3 ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
สำรวจ 

            

4 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            

 

7.2  ระยะเวลา  
       ตุลาคม   2564   - กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ  
      พ้ืนที่จังหวัดพังงา 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   .....................10,000…...................บาท  ได้แก่ 

8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน  .......................................................บาท 
8.2  (  )  หมวดค่าใช้สอย  .......................................................บาท 
8.3  (  )  หมวดค่าวัสดุ   .......................................................บาท 

     8.4  (   )  หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9 ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
           9.1.1  จัดตั้งจุดบริการ๑จุดบริการประชาชนผู้รับบริการรวม 100 คน 
 9.1.2  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกลและแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 20 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  นักศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาชีพที่ได้เรียนมาออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา 

                   นำความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติงานจริง 
     9.2.2  ประชาชนผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในการบริการวิชาชีพในระดับดีมาก 

10 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงหน้าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 1.4 ด้าน

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมพ้ืนฐานเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที ่เป็นสุขตามที่สังคมมุ ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั ้น นอกจากจะ
ดำเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับนักเรียน
ก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ล้วนก่อให้เกิดความ
ทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคมด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่า และจากสภาพปัญหาของโรงเรียนที่นักเรียน
ส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองใต้ตระหนักในสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูในวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ร่วมคิดร่วมทำ โดยศึกษา
แนวทางการดำเนินงานจากหลักและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน 
5.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหาด้านการเรียน และพฤติกรรมต่างๆ  
      ของนักเรียน นักศึกษา 
 
5.3 เพ่ือให้จัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้าน ของนักเรียน นักศึกษา 
       6.1.2  ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมประวัตินักเรียน นักศึกษา 



6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสถานศึกษาและชุมชน

ได้ 
            6.2.2  นักเรียน นกัศึกษาได้รับการกำกับดูแลจากครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้นผู้เรียนสามารถ 
                     พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสถานศึกษาและชุมชนได้ 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 ขออนุมัติโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม   2564  – กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... .......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................25,000..................บาท  ได้แก่ 
 8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้าน ของนักเรียน นักศึกษา 
       9.1.2  ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมประวัตินักเรียน นักศึกษา 
9.2  เชิงคุณภาพ 

            9.2.1  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสถานศึกษาและชุมชน
ได้ 

 9.2.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับการกำกับดูแลจากครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบมากข้ึนผู้เรียนสามารถ 
          พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสถานศึกษาและชุมชนได้ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี   สร้างสังคม

มัน่คงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงค์  ประเด็นที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
     และคุณธรรมพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
    ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 

 ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง
ของประเทศ  ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง  จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย  จาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดอารมณ์เครียด  มีปัยหาทางด้านจิตใจ  
จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพ่ือลดความเครียดของจิตใจลง  

      สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว  ยัง 
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน  ทางวิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมืองจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดข้ึนในวิทยาลัย   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขในสังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด 

5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 
 

5.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
       อย่างต่อเนื่อง 
5.5  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับ 
        ยาเสพติด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 



6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน  นักศึกษา  จำนวน 400  คน  
    6.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  50  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็น 
                ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

6.2.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี 
                       ความสุขในสังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม 2564  -   กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
   วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... .. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ....................20,000......................บาท  ได้แก่ 
 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ......................20,000.....................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน  นักศึกษา  จำนวน 400  คน  
    9.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  50  คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 



    9.2.1  นักเรียนนักศึกษา ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็น 
                ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

9.2.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี 
                       ความสุขในสังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มัน่คงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.1 ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้

สถานศึกษาคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยดังนั้นเพ่ือเป็นการจัดบุคลากรอาชีวศึกษาในด้าน
อุตสาหกรรมให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้อง
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานและเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนสายอาชีพให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยฯเป็นถือแหล่งของการจัดการและเรียนรู้ที่สำคัญในการจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบโดย
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แล้วสามารถไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมได้ตรงกับความต้องการของตลาดการ
จัดทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสถานประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
5.2  เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีงานทำตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
5.3  เพ่ือให้ผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

   5.4  เพ่ือจัดทำแผนการเรียนแบบฐานสมรรถนะทางสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของ 
            สถานประกอบการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  หัวหน้าแผนกวิชาและตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ 
             สถานประกอบการจำนวน 50 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  วิทยาลัยมีการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการที่มีความสอดคล้องกับ 
          นโยบายของอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565  

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงาน 

            

3 ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4 ดำเนินงานตามโครงการ             
5 ประเมินผลและสรปุผล/

รายงานผลดำเนนิงาน 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและสถานประกอบการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.  เงินรายได้สถานศึกษา 
           งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................7,000.....................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ......................7,000......................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
 9.1.1  หัวหน้าแผนกวิชาและตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ 

                    สถานประกอบการจำนวน 50 คน 
  9.2  เชิงคุณภาพ 

9.2.1  วิทยาลัยมีการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการที่มีความสอดคล้อง 
        กับนโยบายของอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.1 ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะ
เรียนในสายวิชาชีพเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน  การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็น
แนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถ
ต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากกว่าการมีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียวเป็นความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานประกอบการต่างๆในการ
จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันการเทียบโอนหน่วยกิตรวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ  แนวคิด
ในการจัดการศึกษารูปแบบคู่ขนานโดยหลังจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลงวันที่18 สิงหาคม2553  และกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่27 ตุลาคม2558 หลังจากมี
โครงการนำร่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษาพบว่าจำนวนผู้เรียนสายสามัญที่สมัครเข้าร่วม
โครงการเรียนในรูปแบบดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    หลักการสำคัญในการจัดการศึกษารูปแบบ
ทวิศึกษาคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในสถานศึกษาสายสามัญท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือไม่มี 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียงได้เข้าสู่ระบบการอาชีวศึกษาที่เป็นการปูพื้นฐานเพื่อการประกอบ
อาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ 

สรุปแล้วทวิศึกษาคือการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพเมื่อครบกำหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพไปพร้อมกันทั้งนี้ได้มีกำหนดการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีทำความตกลงร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร



ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป้าหมายการอาชีวศึกษามาตรา6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชาและ
สาขาวิชาต่างๆจะต้องครอบคลุมอย่างน้อย  3 ด้านคือ 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

กลุ่มเป้าหมายในการจัดคือ  โรงเรียนแกนมัธยม ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน  ราชประชานุเคราะห์ การศึกษา
สงเคราะห์ สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน๒ระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

วิทยาการอาชีพท้ายเหมืองซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรทวิศึกษาโดยร่วมมือกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  เพื่อจัดหลักสูตร  
ทวิศึกษาขึ้นในโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด 
และความสนใจ 

5.2  เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
5.3  เพ่ือเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ที่จะเรียนควบคู่ไป 
      กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสามารถทำงานตามความถนัด 
                  และความสนใจและได้รับคุณวุฒิการศึกษา 2 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 



7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงาน 

            

3 ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4 ดำเนินงานตามโครงการ             
5 ประเมินผลและสรปุผล/

รายงานผลดำเนนิงาน 
            

7.2  ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและโรงเรียนภายนอก 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................150,000................บาท  ได้แก่ 
 8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .....................100,000................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ....................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ......................50,000..................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 

  9.1.1  มีหลักสูตรทวิศึกษา ๑ ฉบับ 
   9.1.2  มีหลักสูตรทวิศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้  (๘กลุ่มสาระการเรียนรู้และ๑กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  9.1.3  นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  นักเรียนนักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสามารถทำงานตามความถนัด 
         และความสนใจและได้รับคุณวุฒิการศึกษา 2 ใบ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเตรียมสอบ (V-NET) กวดวิชาเพ่ือทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Pre V –NET) และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V –NET)  

ของนักศึกษาปกติ และนักศึกษาระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที ่3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา: ข้อที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี   สร้าง
สังคมม่ันคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่  1   คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1  ด้านความรู้ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
1 ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET) ของ 

นักศึกษาปกติ และนักศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพ
ที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยกรอาชีพท้ายเหมือง พ.ศ.2561 

 การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าศึกษา 
ต่อเนื่องจากเข้าใจว่าการศึกษาทางด้านสายอาชีพมีทางเลือกน้อยกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วในประเทศไทยยังขาด
แคลนแรงงานทาง   ด้านสายอาชีพอย่างมากนักเรียนที่จบการศึกษาทางด้านสายอาชีพมีจำนวนน้อยและระบบ
การประเมินมาตรฐานของนักเรียนเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการทางการประเมินทางการศึกษาและ
ทดสอบทางการศึกษารวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับ
นานาชาติจึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณภาพนักเรียนในสายอาชีวศึกษาและดำเนินการสอบเพ่ือให้
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษามีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือเป็นการประเมินภายในของโรงเรียนในเรื่อง
คุณภาพการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาทุก 
แห่งมีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับใดและในอนาคตผลการสอบ V-NET จะสัมพันธ์กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานด้วย 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดให้มีการจัดสอบระดับชาติระดับอาชีวศึกษา  
(V-NET : Vocational National Education Test ) หมายถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้าน
อาชีวศึกษาเป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการ
ที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักเรียนผลการทดสอบV-NET สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง



พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้รวมทั้งการนำผลการ
สอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนนักศึกษาปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ทำการกวดวิชาเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Pre V –NET) 

5.2 เพื่อให้ผู้เรียนนักศึกษาปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผ่านทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V – NET) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน 

                       อาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่ได้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

                      (V-net) 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

7.2  ระยะเวลา 
    ตุลาคม   2564  – มีนาคม  2564 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
     วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  (    )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 



9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

                     ด้านอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่ได้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

                      (V-net)  
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการการสร้างข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที ่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิต ิ
3 ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอย่างมากเพ่ือการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องดำเนินไป 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบของผู้เรียนผู้ศึกษา จึง
จัดทำและหาประสิทธิภาพระบบทดสอบออนไลน์ทำขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการศึกษาและวัด
ระดับของผู้ศึกษา จึงได้จัดทำแบบข้อสอบออนไลน์ ในรูปต่างๆ เช่น ปรนัย อัตนัย จับคู่ ถูกผิด เป็นต้น 

          จากการสอนจึงคิดทำโครงการเก่ียวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพโปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้ในการทดสอบของนักเรียนนักศึกษาทดดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของระบบทดสอบออนไลน์ จึงศึกษาหาความรู้และปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้
โปรแกรมระบบออนไลน์ โปรแกรมท่ีใช้ในการออกคำสั่งต่างๆ สร้างแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการมีความต้องการที่จะพัฒนาสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบทดสอบ 
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมระบบออนไลน์ในการคำสั ่งต ่างๆ ในการเขียนระบบทดสอบออนไลน์และมี
ความสามารถในการจัดการหลากหลาย เพื่อจัดการพัฒนาสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบทดสอบออนไลน์
และจัดสรรสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เช่น ปรนัย อัตนัย จับคู่ ถูกผิด เป็นต้น ทำให้แบบทดสอบออนไลน์
สามารถใช้งานได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้คณะครูสามารถเลือกใช้รูปแบบของข้อสอบได้อย่างเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อถือได ้
          (Reliability) และสามารถทําการทดสอบหาความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของข้อสอบ 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง   45  คน 



6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  งานวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น  

7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศท่ี  1 ไตรมาศท่ี  2 ไตรมาศท่ี  3 ไตรมาศท่ี  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและสรุปผล             

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  บุคลากรครู วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง   45  คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  งานวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการยกระดับคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที ่3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา: ข้อที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์  ประเด็นที่ 1.1  ด้านความรู้ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3 ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
            นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาปกติ และอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้สอดคล้องกับ 

         วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
วิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาตินำ
ความรู้อันเป็นสากลในทางทฤษฎีและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาให้ผู ้เ รียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรมและกิจนิสัยที่ประสงค์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรการอาชีวศึกษา แต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน นักศึกษาปกติ นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยการ
อาชีพท้ายเหมือง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยจึงได้จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และทำการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ก่อนทำการทดสอบความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน และทำการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยทำการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน และเป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร ผลการ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยฯ และนำไปใช้ในการประเมิน
คุณภาพ ภายนอก  ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  ทางงานจึงได้
จัดทำโครงการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

- แผนงาน การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการ 



อาชีวศึกษา ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถโดยทำการทดสอบความรู้ความสามารถทักษะเจตคติ
โดยมีเกณฑ์ภาคความรู้และภาคทักษะเพื่อเป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตาม
โครงสร้างหลักสูตรโดยมีหน่วยงานที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพในการทดสอบตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

5.2 เพื่อทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถทักษะและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

5.3 เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
5.4 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
5.5 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพในทุกวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎี 

                   และภาคปฏิบัติ 
7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
     วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 



          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ...... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .......................10,000……..........บาท  ได้แก่ 
 8.1  ( )  หมวดค่าตอบแทน   ........................10,000.................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพในทุกวิชาทั้งภาค 

                     ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)      โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ : ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม 

          มั่นคงน่าอยู ่
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

           ที่พึงประสงค์ ประเด็นที ่1.1  ด้านความรู้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

              และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาโดยระบบทวิภาคี เป็นนโยบายที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้

ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ตระหนักให้ความสำคัญ 
 แผนการฝึกอาชีพ หมายถึง แผนงานของครูฝึก เพ่ือเตรียมงานการฝึกอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ระบบ

ทวิภาคีมีความรู้ความสามารถในอาชีพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สถานประกอบการ  กำหนดไว้ โดย
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตร การจัดฝึกอาชีพหากไม่มีแผนการฝึกอาชีพ หรือมีแต่
ไม่ได้จัดทำอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ การฝึกอาชีพของนักศึกษาขาดประสิทธิภาพ และส่งผลให้คุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ลดลง  

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้เรียน สร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่ผู ้ปกครอง และเป็นการสร้างเครือข่ายระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืนกับสถาน
ประกอบการ  
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
5.2 พัฒนาขีดความสามารถของครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอน 

               ระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

5.3 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ เพื่อจัดการเรียนการสอน 
               อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยได้มาตรฐานทั้ง 7 แผนก 



  6.1.2  เพิ่มขีดความสามารถของครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับจัดการการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี   

          ได้ทุกคนในวิทยาลัย 
  6.1.3  ขยายเครือข่ายสถานประกอบการของแผนกวิชาต่างๆ ได้อย่างน้อยแผนกละ 1  
           สถานประกอบการ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูและแผนกวิชาที่หลากหลาย เพ่ือแสวงหาโอกาส 
               ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีเป้าหมายผู้เรียนที่กว้างขวางมากขึ้น 

            6.2.2  เพิ่มคุณภาพของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถาน 
                    ประกอบการ และมีสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

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

1 เสนอโครงการ             

2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ประชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตาม
แผน 

            

4 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม  2564  –กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและสถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ....................20,000...................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 



  9.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยได้มาตรฐานทั้ง 7 แผนก 
  9.1.2  เพิ่มขีดความสามารถของครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับจัดการการเรียนการสอนระบบทวิ

ภาคี  
          ได้ทุกคนในวิทยาลัย 
  9.1.3  ขยายเครือข่ายสถานประกอบการของแผนกวิชาต่างๆ ได้อย่างน้อยแผนกละ 1  
           สถานประกอบการ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูและแผนกวิชาที่หลากหลาย เพ่ือแสวงหาโอกาส 
              ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีเป้าหมายผู้เรียนที่กว้างขวางมากขึ้น 

9.2.2 เพ่ิมคุณภาพของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ และมีสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด 

 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3  ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วยประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
        ในสถานการณ์ ที่เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ (covid-19)  จึงเล็งเห็นความสำคัญใน

เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยครูผู้สอนสามารถติดตามและ
สื่อสารกับผู้เรียนได้ตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ อาทิเช่นการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ระบบ Google classroom ซึ ่งจาก
สถานการณ์ covid-19  จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนฉะนั้นจะต้อง
มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการที่เราสอนในห้องเรียนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ
ออนไลน์  

        ถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นเป็นการช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์ covid-19 หรือ
เราอาจจะเรียกว่า การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราสามารถใช้สื ่อการเรียนการสอนออนไลน์นี ้ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จึงเป็น
กระบวนการ ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมืองจึงได้มีการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียนนักศึกษาทำให้ครูสามารถสื่อสารและเข้าถึงเกี ่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์และให้ เหมาะกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 
5.2  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
      หรือโควิด -19 
5.3 เพ่ือสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครูและนักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
    6.1.2  ครูและนักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพได้และสอดคล้อง 

                     กับความต้องการของการตลาดแรงงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่ 1 ไตรมาศที่ 2 ไตรมาศที่ 3 ไตรมาศที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทำโครงการ จัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน 

            

2 สำรวจสื่อการสอนที่
ครูผูส้อนต้องการ 
(เพิ่มเติม) 

            

3 ดำเนินการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

            

4 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

            

 

         7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม   2564 – กันยายน   2565 
  7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ...... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ...............500,000……................บาท  ได้แก่ 
 8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครูและนักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
    9.1.2  ครูและนักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพได้และสอดคล้อง 
               กับความต้องการของการตลาดแรงงาน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 



10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
       รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่านบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองมีอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการแต่

ละปีมีการใช้ประโยชน์กับอาคารสถานที่ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
นักศึกษารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานนอกและประชาชนทั่วไปอย่างมากมายและหลากหลายกิจกรรม
สถานศึกษามีการกกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอื่นๆให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งานมีความปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 

(5) วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคต่อการใช้บริการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5.2  เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่มากที่สุด 
5.3  เพ่ือให้ปรับปรุงแลพัฒนาให้ดีขึ้น ในการใช้ประโยชน์ครั้งต่อไป 

(6) เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้อาคารสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ของผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

(8) งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ........................1,000..................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 

8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   .........................1,000……..............บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

(9) ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้อาคารสถานที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1 ได้ทราบความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ของผู้ใช้บริการ 

(10) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ข้ อ 2 ประเด็นที่ 2.3       
ด้านการบริหารจัดการ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มาปรับใช้ใน
การ  บริหารจัดการสถานศึกษา บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักผ่อนของนักเรียนครูชุมชนเข้ามาให้บริการสถานที่ของวิทยาลัย
การอาชีพท้ายเหมืองต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
5.2  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนของนักเรียน นักศึกษา 
5.3  เพ่ือเพ่ิมสถานที่ทำกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน 
5.4  เพ่ือสนองการประเมินคุณภาพตัวชี้วัดที่ 2.3.2 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  จัดทำสถานที่สวนหย่อมและที่นั่งพักผ่อนเพิ่มข้ึน 
    6.1.2  พัฒนาดูแลพ้ืนที่ใช้สอยในบริเวณอาคารเรียน และพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
    6.1.3   เทพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงจอดรถครู 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรภายนอก ชุมชน มีความพึงพอใจใน

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ........................30,000...............บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 

8.3  (  )  หมวดค่าวัสด ุ    .........................30,000..................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  สถานที่สวนหย่อมและที่นั่งพักผ่อนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
    9.1.2  พื้นที่ใช้สอยบริเวณอาคารเรียน และพ้ืนที่ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    9.1.3  พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงจอดรถครูมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ชุมชน มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ดีขึ้น และวิทยาลัยมีรายได้ 

                       จากการบริการบุคคลภายนอก 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการป้ายบอกตำแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม 

มั่นคงน่าอยู ่
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
   และ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ข้อ 2 ประเด็นที่ 2.3       
ด้านการบริหารจัดการ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มาปรับใช้ใน
การ  บริหารจัดการสถานศึกษา บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดทำโครงการป้ายบอก
ตำแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักผ่อนของนักเรียนครู
ชุมชนเข้ามาให้บริการสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและให้บริการในด้านประชาสัมพันธ์บอกชื่อ 

สถานที่ราชการได้ชัดเจนขึ้นและให้เกิดความประทับใจกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ 
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบและสวยงาม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ได้ป้ายบอกตำแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 4 ป้าย 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรภายนอก ชุมชน ประทับใจในบริการใน 
               ด้านป้ายบอกตำแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการได้ชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
            อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ........................10,000...............บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 

8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ...........................10,000................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ป้ายบอกตำแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 4 ป้าย 
9.2   เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  ทำให้ภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    9.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการหรือมาติดต่อราชการ มีความประทับใจในสถานที่ราชการ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของงานอาคารและสถานที่ที่ต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลปรับปรุงซ่อมแซม

พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมจากไอน้ำทะเลทำให้มีอายุการใช้งานของอาคารเรยีน
อาคารปฏิบัติงานและโรงฝึกงานจึงต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาให้พร้อมเพื่อจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัย 
5.2  เพ่ือดูแลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน และโรงฝึกงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
5.3  เพ่ือดูแลพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน และโรงฝึกงาน 
    6.1.2  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของวิทยาลัย 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจในการใช้ทรัพย์สิน 
                ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 

8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  อาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน และโรงฝึกงาน มีความพร้อมเพ่ือที่จะใช้ในการจัดการเรียน 

                     การสอนต่อไปได้ดี 
    9.1.2  ระบบสาธารณูปโภคของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจในการใช้ทรัพย์สิน 

                      ของวิทยาลัย 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงงานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ         โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)       โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา :ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
            ในการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารหรือจัดประชุมภายในวิทยาลัยนั้นมีความจำเป็นใน 
การที่จะช่วยให้การติดต่อประสานงาน กระจายเสียงได้รวดเร็วและประหยัดเวลามากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดำเนินงาน บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ในปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องเสียงและตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงเกิดการ
ชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน ทางงานประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องเครื่องเสียงงาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ระบบการประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มาตรฐานที่ 2 การจัดการ 
อาชีวศึกษา ข้อที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา บริการจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อแจ้งข่าวสารภายในวิทยาลัย 
5.2  เพ่ือให้สามารถใช้ระบบเครื่องเสียงในการจัดประชุมและการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
5.3  เพ่ือใช้ในการจัดระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัย 
5.4  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  อุปกรณ์ขยายการกระจายสัญญาณเสียงภายในวิทยาลัย 
    6.1.2  ชุดลำโพงภายในหอประชุมวิทยาลัย 

   6.1.3  ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายเสียงระบบเครื่องเสียงภายในวิทยาลัย 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  สามารถประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารผ่านระบบเครื่องเสียงในการกระจายเสียงได้อย่างทั่วถึง 



    6.2.2  สามารถใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและนอกอาคารได้ 
    6.2.3  สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย กลับมาใช้งานได้ 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
            

3.  ดำเนินงานตาม
แผน 

            

4.  ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม 2564  – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................20,000………………..บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ   ......................20,000......................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  อุปกรณ์ขยายการกระจายสัญญาณเสียงภายในวิทยาลัย 
    9.1.2  ชุดลำโพงภายในหอประชุมวิทยาลัย 

   9.1.3  ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายเสียงระบบเครื่องเสียงภายในวิทยาลัย 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  สามารถประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารผ่านระบบเครื่องเสียงในการกระจายเสียงได้อย่างทั่วถึง 
    9.2.2  สามารถใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและนอกอาคารได้ 
    9.2.3  สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย กลับมาใช้งานได้ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   รายงานผลการดำเนินงาน 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา :ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
     และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองเป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วย 

ราชการที่เปิดทำการเรียนการสอนในสายอาชีพเพื่อให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจน
ประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้ทั่วถึงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยถือเป็นอีกหนึ่งในการนำ
ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆภายในวิทยาลัยทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่าง ๆประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบก่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆของวิทยาลัยให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและ
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปจึงได้จัดทำโครงการแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน 
           ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมาตรฐานที่ 2 การจัดการ 
อาชีวศึกษาข้อที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริการจัดการบุคลากรสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการสื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยและเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่าง 
          วิทยาลัยผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
     5.2  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 
     5.3 เพ่ือจูงใจให้มีผู้มาเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  แผ่นพับวิทยาลัย  1,000  แผ่น 



    6.1.2  ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ 
   6.1.3  ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  บุคคลทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รู้จักวิทยาลัย 

                     เพ่ิมมากข้ีน 
    6.2.2  เพ่ือบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆได้รู้จักวิทยาลัยเพิ่มมากข้ีน 
    6.2.3  เพ่ิมจำนวนผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจ ความน่าสนใจในการเรียนสายอาชีพ 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
            

3.  ดำเนินงานตามแผน             
4.  ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2   ระยะเวลา 
        ตุลาคม   2564 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและโรงเรียนที่ออกแนะแนว 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
           งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................15,000………………..บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .....................15,000......................บาท 
 8,4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  แผ่นพับวิทยาลัย 1,000 แผ่น 
    9.1.2  ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ 

   9.1.3  ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ๖๐ 
9.2  เชิงคุณภาพ 

9.2.1  บุคคลทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆได้รู้จักวิทยาลัย 



                     เพ่ิมมากข้ีน 
             9.2.2  เพ่ือบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆได้รู้จักวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ีน 
             9.2.3  เพ่ิมจำนวนผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจความน่าสนใจในการเรียนสายอาชีพ 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ     งานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคุ
ลม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดี สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม 
4  มิติ  ประกอบด้วย  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาปละการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมวด 1 สภาพนักเรียน ส่วนที่ 3 ว่าด้วยการเป็น
นักเรียนนักศึกษา ข้อ 12 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำตัวให้แก่นักเรียน ซึ่งบัตรประจำตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนักศึกษา และเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนของนักเรียนนักศึกษาเพื่อใช้ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมในสถานที่ต่าง ๆ  ที่จัดไว้ให้สำหรับนักเรียนนักศึกษา และเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่
นักเรยีนนักศึกษพึงได้รับ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
5.2  เพ่ือประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ ที่นักเรียนพึงได้รับจากหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน 
5.3  เพ่ือง่ายต่อการบำรุงรักษาบัตรประจำตัวของนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

3. ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปรายงานตามโครงการ             

 

7.2   ระยะเวลา 
        ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................  
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ............5,000...............................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ............5,000................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องได้รับบัตรประจำตัว 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่(ระบบปกติ ทวิภาคีและเทียบโอนประสบการณ์ ) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียนฝ่าย    บริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม

ในด้านการอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบ
คุลม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้าน
บริหารจัดการ 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม 
4  มิติ  ประกอบด้วย  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ในการบริหารและจัดการศึกษาเพื ่อพั ฒนา

สังคมไทย 
ให้เป็นสังคมแห่งความรู้และเพ่ือให้คนไทยได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมุ่งเน้นให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้
คุณธรรมควบคู่กันไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ และความสามารถในทุก ๆ ด้าน  
5.2  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพพร้อมที่จะศึกษาเข้าเรียนได้เต็มศักยภาพ 
5.3  เพ่ือง่ายต่อการบำรุงรักษาบัตรประจำตัวของนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน  นักศึกษา ใหม่ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 280  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียนที่สอบเข้าใหม่ทุกคนต้องมีประสิทธิภาพผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนการสอบ
นักเรียน  
                มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นนั้นๆได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ    2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            

3. ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปรายงานตาม

โครงการ 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม   2564 – กันยายน   2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
            งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... . 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (    )  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน  นักศึกษา ใหม่ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 280  คน 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียนที่สอบเข้าใหม่ทุกคนต้องมีประสิทธิภาพผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนการสอบ
นักเรียน 

                       มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นนั้นๆได้ 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  2.4 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาข้อ  2  
ประเด็นที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ  และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
4  มิติ  มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  บุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  สื่อ  แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ตลอดจนงบประมาณที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ  จึงจัดทำโครงการกำกับติดตาม
การดำเนินงานโดยผู้บริหาร  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  เพ่ือกำกับ  ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน  ตลอดจนโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประหยัด  เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือกำกับดูแล ติดตาม  แก้ปัญหา การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ตลอดจน 
โครงการตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างประหยัด  เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5.2 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  50  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ตลอดจนโครงการตามนโยบายเร่งด่วน 
                ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกิดความประหยัด  ประสิทธิภาพ และ 
                ประสิทธิผล 

     6.2.2  ครู  และบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2565 
ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและสรุปผล             

 

7.2   ระยะเวลา 
       ตุลาคม  2564  – กันยายน  2565 
7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ..... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 

8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  50  คน 

       9.2    เชิงคุณภาพ 
    9.2.1   การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ตลอดจนโครงการตามนโยบายเร่งด่วน  
                 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกิดความประหยัด  ประสิทธิภาพ และ 
                 ประสิทธิผล 

     9.2.2  ครู  และบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)    โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที4่ .ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี สรา้งสังคมมั่นคง

น่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงือ่นไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

           4    มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นสถานศึกษาใน 
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
โอกาสและการกระจายโอกาสการเข้าถึงและประมวลผลความรู้และแหล่งวิทยาการ เป็นการสนับสนุน     การ
ทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยและผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนการสอน การบริหาร และการรับข้อมูลข่าวสารและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดย
เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู ้ผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพ 
ท้ายเหมืองในด้านระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง และใช้งานได้อย่างสะดวกตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยต่อไป     
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ        
5.2 เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว     
5.3 เพ่ือให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายได้ง่าย      

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกจุด    
    6.1.2 นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี คณะครู ผู้บริหาร    
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาปกติและระบบทวิภาคี สามารถใช้งานระบบ 



               เครือข่ายได้อย่างสะดวก        
    6.2.2  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองมีระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ     

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             
2 การเสนอโครงการ             
3 การดำเนินโครงการ             
4 ทดสอบการใช้งาน             
5 สรุปการใช้งานและรายงาน

ผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
     ตุลาคม   2564   – กันยายน  2565 

     7.3    สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง    

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
    งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................   
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น          40,000      บาท  ได้แก่ 
 8.1  (  )  หมวดค่าตอบแทน      บาท 
 8.2  ( ✓)  หมวดค่าใช้สอย         40,000   บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ       บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายเพ่ิมเติม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีปัญหา  
9.2   เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  สัญญาเครือข่ายที่มีคุณภาพมากขึ้น       

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลการดำเนินโครงการ       
  

 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้  
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ให้ 

จัดกิจกรรมหลัก และกิจกรรม อวท. เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอนวิชาชีพ ส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มี
มาตรฐานสูงขึ้น ร่วมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะที่พึงประสงค์ ให้กับสมาชิก อวท. 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสมาชิก ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข   

2.1  แผนการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย 5 แผนพัฒนา ดังนี้ 
1. แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ  
3. แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
4. แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2  แผนการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย 5 แผนพัฒนา ดังนี้  
1. แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3. แผนส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
4. แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ  
5. แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

ความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย  มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม 
และสามารถอยู่ร่วมกัน กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิก อวท. ให้เป็น “คนดี คนเก่งและมีความสุข”มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำมี
ความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม   



5.2 เพ่ือสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและ 
ต่างสถานศึกษา                     

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ร้อยละ 100 เป็น“คนดี คนเก่งและมีความสุข” 
   6.1.2  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ร้อยละ 100  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
               ประสิทธิภาพ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆมีการเรียนรู้ เข้าถึง 

                      กระบวนการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
    6.2.2  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท.ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าถึงกระบวนการทำงานตามข้ันตอน
ต่างๆ  

                      สร้างสภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1   ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 การดำเนินงานโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             

 

7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................50,000...................บาท  ได้แก่ 
     8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2   ()  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ร้อยละ 100 เป็น“คนดี คนเก่งและมีความสุข” 
   9.1.2  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ร้อยละ 100สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
              ประสิทธิภาพ 



9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆมีการเรียนรู้ เข้าถึง 

                       กระบวนการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
    9.2.2  นักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท.ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าถึงกระบวนการทำงานตามข้ันตอน
ต่างๆ 

                      สร้างสภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

       การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง งานประเพณี และวัฒนธรรม 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 
           มั่นคงน่าอยู ่

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มาตั้งแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน  หน้าที่สำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคน คือ ร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
กระตุ้นให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ  
ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต  จึงได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในความ
เป็นไทย อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันสำคัญต่างๆ   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี 
      วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
5.2  เพ่ือสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด ชุมชน และ 
      วิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1   นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

                       และอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจมีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิม 
                 มากขึ้น มีทัศนคติและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และมีความ 
                 ตระหนัก  ในการดำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
    6.2.2  ประเพณี และวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปยังอนาคต 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 



7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 การดำเนินงานโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
 

7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................55,000...................บาท  ได้แก่ 
    8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2   ()  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    9.1.2   นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และมีความ 
                ตระหนักในการดำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
    9.2.2  ประเพณี และวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปยังอนาคต 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
        การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการเกี่ยวกับการประชาธิปไตย 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม 
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

      4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2475  ประเทศไทย ได้
เปลี่ยนแปลง 

การปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเห็นความสำคัญของการ 
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

5.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย กระตุ้น ปลูกฝังจิตสำนึก 
แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน นักศึกษา  

6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 ปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ และเห็นความสำคัญของการใช้ 
                สิทธิ์เลือกตั้ง 
    6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและกระบวนการของ 

                      ประชาธิปไตย 
6.2  เชิงคุณภาพ 



   6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามข้ันตอนและกระบวนการ 
                     ของประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง 

    6.2.2  นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตน 
7 แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เขียนโครงการและ
เสนอโครงการ 

            

2 การดำเนินงานโครงการ             
3 ดำเนินตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             

 

7.2  ระยะเวลา 
        ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและชุมชน 

8 งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 

          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   .....................10,000.....................บาท  ได้แก่ 
    8.1  ()  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 

8.2  ()  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
    8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ   .......................................................บาท 

         8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9 ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ และเห็นความสำคัญของการใช้ 
               สิทธิ์เลือกตั้ง 
   9.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและกระบวนการของ 

                     ประชาธิปไตย 
9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามข้ันตอนและกระบวนการ 

                     ของประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง 
    9.2.2  นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตน 

10 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      การรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)       โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา :ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
      และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อสุขภาพทางกายดีแล้ว 

สุขภาพจิตจะดีตามไปด้วย ช่วยให้รู้จักเคารพในกฎ เกณฑ์ กติกาของกีฬาแต่ละอย่าง รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา 
และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ก่อเกิดความความสนุก
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเคร่งเครียด พัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ข้อที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. วตัถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือปลูกฝังให้เคารพกฎ เกณฑ์ กติกา ต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ 
5.2  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
5.3  เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียด และเพ่ิมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เคารพกฎ เกณฑ์ กติกา ต่าง ๆ มีน้ำใจ 
                     นักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ 

    6.2.2  นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
    6.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาการด้านจิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ 
               ไม่เหมาะสม 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ลำดับ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2.  แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
            

3.  ดำเนินงานตามแผน             
4.  ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

         7.2  ระยะเวลา 
               ตุลาคม  2564  – กันยายน  2565 

   7.3   สถานที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
        งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................... ..................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   ........................25,000……………...บาท  ได้แก่ 
 8.1   (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2   ( )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3   ( )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4   (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1 เชิงปริมาณ 
    9.1.1  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 
 
9.2  เชิงคุณภาพ 

9.2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เคารพกฎ เกณฑ์ กติกา ต่าง ๆ มีน้ำใจ 
                      นักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ 

    9.2.2  นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
    9.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาการด้านจิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ 
                 ไม่เหมาะสม 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  2.2 ด้าน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2  เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
     และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ ่งเป็น

พระราชบัญญัติที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งทางด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ที่
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนตามความถนัดความสนใจและได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐ
อย่างมีคุณภาพสิทธิในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้กล่าวถึงในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 , 23, 
24, 26 และ30 ว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่ าผู ้เร ียนสำคัญที ่ส ุดเน้นความสำคัญทั ้งความรู ้ค ุณธรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู ้เร ียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงการฝึกปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาขาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการ
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้จัดการประเมินผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่จึงพยายาม
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพโดยเน้นทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันผู้สอนก็คอยจะ
สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กลมกลืนไปพร้อมๆกัน 

 

   การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาและการนิเทศครูพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือร่วมคิดซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ ้นและ
ปรับปรุงขบวนการเรียนการสอนร่วมกับครูผู ้สอนในการพัฒนาในทางที ่ดีส่งเสริมการสอนให้ผู้ เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ถ้าครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ทุกข้อได้ก็ถือว่าการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 



5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
5.2 เพ่ือค้นหาปัญหาของการจัดการเรียนการสอน 
5.3  เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจำนวน 26 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากข้อเสนอแนะที่รับ 
          จากการนิเทศของผู้บังคับบัญชาให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงาน 

            

3 ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

5 ประเมินผลและ
สรุปผล/รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

7.3  สถานที่ดำเนินการ 
        วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและสถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
9. รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   .....................................................บาท  ได้แก่ 

8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ......................................................บาท 
8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ......................................................บาท 
8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9.  ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 



9.1.1  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจำนวน 26 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากข้อเสนอแนะที่ 
          รับจากการนิเทศของผู้บังคับบัญชาให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการวิชาชีพนักเรียนแกนประถมและมัธยมศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั 

(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม
มั่นคงน่าอยู่ 

(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2. ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา 

(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 
3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสร้างความ

ร่วมมือกับชุมชนดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจึงได้จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่
นักเรียนแกนประถม-มัธยมนอกจากเป็นการสนองนโยบายแล้วยังเป็นการแนะแนวการศึกษาทางด้านวิชาชีพ
ให้แก่นักเรียนด้วยและเป็นการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างรายได้
และอาชีพให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้นและเน้นให้
ความรู้ทางด้านวิชาชีพเพ่ือจะได้นาความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้และนำไปประกอบอาชีพอิสระต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 สร้างความร่วมมือในการศึกษาด้านวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง กับโรงเรียนใน 
สังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.2 เพ่ือเป็นการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียนแกนประถม-มัธยมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถ 
นำไปประกอบอาชีพอิสระได้ 

5.3 เพ่ือเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียนแกนประถม-มัธยมเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 100 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถผ่านเกณฑ์ตามกำหนดและนำไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 
 
 
 
 



7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงาน 

            

3 ประชุมวางแผนคณะ
ดำเนินงาน 

            

4 ดำเนินงานตามโครงการ             
5 ประเมินผลและสรปุผล/

รายงานผลดำเนนิงาน 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
   ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและโรงเรียนภายนอก 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................. ... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   ......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   ......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1  นักเรียนแกนประถม-มัธยมเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 100 คนมีความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ 

         เพ่ิมข้ึนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 

 9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถผ่านเกณฑ์ตามกำหนดและนำไปประกอบอาชีพ 
         ได้ในอนาคต  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   รายงานผลดำเนินงานโครงการ 

 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    งานศูนย์วิทยบริการ      ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
    และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ 

จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในทุกแผนกวิชาต่างๆของผู้เรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวย
ความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็น
สากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์   ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน วิจัย รายงาน 
ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนา
ห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นงานศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
จัดบรรยากาศและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองมีความสุขและเกดินิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
5.2 เพ่ือให้ครูผู้เรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
5.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้นำผู้เรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
5.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจและสามารถปรับตัว 
     เข้ากับสังคมได้ 
 



6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่เข้าใช้บริการห้องสมุด   คร ู 
                      จำนวน 44  คนนักเรียนทุกระดับชั้นปวช. ปวส. ทุกแผนกวิชาจำนวน  581  คน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
            6.2.1  ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่ 
                    หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. จัดทำโครงการและ
ขออนุมัติ 

            

2. กำหนดแผนปฏิบัติ
การ 

            

3. มอบหมายภารกิจ
สำหรับคณะทำงาน 

            

4. ดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดไว้ 

            

5. ประเมินผล และสรุป
รายงานผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

 ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ....................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  (    )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    ......................................................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

        9.1.1  ร้อยละ80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ   
                          ได้อย่างหลากหลาย 
                 9.1.2  ร้อยละ80 ของนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้ 
                 9.1.3 ร้อยละ80 ของนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 



9.2  เชิงคุณภาพ 
9.2.1  ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
9.2.2 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 สังเกตุพฤติกรรมของนักเรียน 
10.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ 

  10.3 การเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ   งานศูนย์วิทยบริการ     ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่ 6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่ 2.3 ด้าน

การบริหารจัดการ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
     และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
            ห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการสืบค้นและช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียน 
ต้องการกิจกรรมของห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งวิธีที ่จะดึงดูดให้ผู ้เรียนสนใจอยากเข้าใช้บริการและเป็นสมาชิกที่
ต้องการเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ 
             ดังนั้นศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดเป็นงานสำคัญในการสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยจึงได้จัด 
กิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2565โดยจะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการภายในงานสัปดาห์ห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหา การวาดภาพระบายสีการ
ประกวดที่ค่ันหนังสือ การประกวดลายมือสวย กิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด 20 คำถาม การจัดบู๊ทแสดงผลงาน
ของนักเรียน การจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหลายกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่ง
กิจกรรมในการโครงการเหล่านี้ยังมีส่วนในการช่วยเพิ่มพูนทักษะและสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่ผู้ใช้บริการ
แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรู้จักแหล่งทรัพยากรในห้องสมุดมากยิ่งขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการได้ทราบถึงแนวทางวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการการบริการของทางห้องสมุด เช่น
บริการช่วยค้นคว้าการสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของข้อมูลต่างๆการให้ความรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆเป็นต้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการอีกด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์เห็นความสำคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุด 
             ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.3  เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
5.4  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 



   6.1.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า  
                     400 คน 
       6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด  
                       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
    6.2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดไม่น้อยกว่า 
                       ร้อยละ 80 
     6.2.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้จากการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดไปใช้ไม่น้อยกว่า 
                       ร้อยละ 75  
7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
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. จัดทำโครงการและ
ขออนุมัติ 

            

2. กำหนดแผนปฎิบัติ
การ 

            

3. มอบหมายภารกิจ
สำหรับคณะทำงาน 

            

4. ดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดไว้ 

            

5. ประเมินผล และสรุป
รายงานผล 

            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 

 ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

จากเงิน   เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
         งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .....................3,000......................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .....................................................บาท 
 8.2  (    )  หมวดค่าใช้สอย   .....................................................บาท 
 8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   .....................3,000…...................บาท 
 8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 

       9.1.1  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 



                         ได้อย่างหลากหลาย 
                9.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้ 
                 9.1.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       9.2.1  ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
                9.2.2  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
10.2  จำนวนการเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการบัญชีสู่การปฏิบัติ 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

                และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ ผุ้
สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีสุขภาวะที่ดี  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้
นักเรียนระดับ ปวช.  และนักศึกษาระดับ ปวส.  ได้รับความรู้ทักษะทางด้านการบัญชี  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี
อากร  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล  การจัดทำบัญชีสหกรณ์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี  
และหารให้มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในสถานประกอบการจริง  จึงได้จัดทำโครงการ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพการบัญชีสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  มีการพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านความรู้  
ทักษะ  ความสามารถ  ค่านิยม  คุณธรรม  ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ  
สาขาวิชาการบัญชีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการบัญชี มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย มีความสามารถ  
ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 



6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชีพการบัญชี   จำนวน  56  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการบัญชี มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย มีความสามารถ  
               ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       กุมภาพันธ์   2565 – มีนาคม  2565 
7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... .......... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................3,000...............บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ..........................3,000…................บาท 

8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชีพการบัญชี  จำนวน  ๕๖  คน  ได้รับการพัฒนาความรู้   
               ทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชี 

      9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการบัญชี มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย มีความสามารถ  
              ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)     โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ: ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มัน่คงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ประเด็นที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา  ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ ผุ้
สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  1.2  ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีสุขภาวะที่ดี  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  มาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนระดับ ปวช.  และนักศึกษาระดับ ปวส.  ได้รับความรู้ทักษะทางด้านการโรงแรม ความรู้ทั่วไปด้านการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม และการผสมเครื่องดื่ม การพัฒนาบุคลิกภาพการฝึก
ปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการจริง  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว สู่
ความเป็นเลิศ  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  มีการพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านความรู้  ทักษะความสามารถ  ค่านิยม   
คุณธรรม  ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ  สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย  



มีความสามารถ ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว   จำนวน 75 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย  
                มีความสามารถ ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

7. แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       กุมภาพันธ์  2565  – มีนาคม  2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
           งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ........... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................5,000…................บาท  ได้แก่ 

8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
8.3  ()  หมวดค่าวัสดุ    ..........................5,000…................บาท 
8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 

9. ผลลัพธ์  (Out come) 
9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว  จำนวน  75  คน  ได้รับ 
                การพัฒนาความรู้  ทักษะ ทาด้านวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

      9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาชีพการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย  
                มีความสามารถ ค่านิยม คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



แต่งตั้งคณะกรรกมารติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการChristmas Festival And Happy New Years 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาข้อ  1  
ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ  มา
ปรับใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ใน
ปัจจุบันภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม  และประเพณีของเจ้าของภาษา  ดังนั้นกลุ่ม
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ  จึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาประเพณีท่ี
สำคัญของชาวคริสต์  ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันคริสต์มาส 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ  และประเพณีในวัน
คริสต์มาส 

5.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
5.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกดความสนุกสนาน  มีความมั่นใจ  และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

    6.1.1   จำนวนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2  เชิงคุณภาพ 

           6.2.1   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีความสุขในการร่วมกิจกรรม 
     6.2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 

              6.2.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ความสำคัญและประเพณี 



                        ของวันคริสต์มาส 
7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/ประ
ชุมฯ 

            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม  2564  –กันยายน 2565 
7.3  สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
          งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส. เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... ......................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    .........................2,000…................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  ( )  หมวดค่าวัสด ุ   ..........................2,000….................บาท 

           8.4  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
 
9. ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
    9.1.1   จำนวนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  เข้าร่วมกิจกรรม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
  9.2.1   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีความสุขในการร่วมกิจกรรม 

9.2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 
9.2.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ความสำคัญและประเพณี 

                         ของวันคริสต์มาส 
10 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

โครงการEnglish words of the day 

1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)   โครงการจากการปรับแผนใหม่ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

(1) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 
(2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สถานศึกษา : ข้อที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 
(3) สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงค์ประเด็นที่  1.1  ด้านความรู้ 
(4) สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4  มิติ 

3  ห่วง  ประกอบด้วย ความพอเพียง  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
2  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

               และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
4  มิติ  ประกอบด้วย  ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
           การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น  นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรใน 
ชั้นเรียนแล้ว  จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
ใช้ภาษาอังกฤษ  ทั้งที่เป็นทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษในทักษะดังกล่าวจากประสบการณ์จริง  และกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตัว  ทำให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ทางหมวดภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการEnglish 
words of the day  ขึ้นเพ่ือให้ความรู้  และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์  ประโยค  และทักษะ
การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  รวมทั้งทักษะอ่ืน ๆ เช่น  การกล้าแสดงออกและการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมมากข้ึน 
5.3  เพ่ือฝึกการเป็นผู้นำ  และความกล้าแสดงออก 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

             6.1.1  นักเรียนนกัศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีทักษะการสื่อสารดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  75 
        6.2.2  นักเรียนนักศึกษารู้คำศัพท์และบทสนทนาเพ่ิมเติมมากข้ึน  คิดเป็นร้อยละ  75 

6.2.2  นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 
 
 



7.  แผนการปฏิบัติการโครงการ 
7.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ไตรมาศที่  1 ไตรมาศที่  2 ไตรมาศที่  3 ไตรมาศที่  4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/

ประชุมฯ 
            

3 ดำเนินงานตามแผน             
4 ประเมินผลและ

สรุปผล 
            

 

7.2  ระยะเวลา 
       ตุลาคม   2564  – กันยายน  2565 
7.3   สถานที่ดำเนินการ 
       วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน    เงินงบประมาณ  โครงการตามนโยบาย สอศ.   เงินรายได้สถานศึกษา 
              งบดำเนินงาน  ปวช./ปวส.   เงินอุดหนุน กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................. . 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    ......................................................บาท  ได้แก่ 
 8.1  (   )  หมวดค่าตอบแทน   .......................................................บาท 
 8.2  (   )  หมวดค่าใช้สอย   .......................................................บาท 
 8.3  (   )  หมวดค่าวัสด ุ    .......................................................บาท 

8.3  (   )  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .......................................................บาท 
9.  ผลลัพธ์  (Out come) 

9.1  เชิงปริมาณ 
             9.1.1  นักเรียนนกัศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  เข้าร่วมกิจกรรม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
    9.2.1  นักเรียนนักศึกษามีทักษะการสื่อสารดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  75 
       9.2.2  นักเรียนนักศึกษารู้คำศัพท์และบทสนทนาเพ่ิมเติมมากข้ึน  คิดเป็นร้อยละ  75 

9.2.3  นักเรียนนักศึกษามีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

การดำเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายคัมภีร์     นิลวรรณ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
2. นายสหชาติ     สุดเรือง   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. นายจิรเดช     ส่องแสง   ครู ค.ศ.2  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นางนันทนา     บำรุงชาต ิ   ครู ค.ศ. 3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 
5. นางสายใจ     บุตตะ   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. นางสาวสุดารัตน์     ชัยศิริ   ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
7. นางสาวกัญญพัฒน์   เมือง   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


