คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 9 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัดสุ
ราษฎรธานีนี้
การจัดสรรงบประมาณ เปนการแบงสรรงบประมาณของสวนราชการในรอบปเปนงบประมาณทีแ่ สดงรายละเอียด
เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสวน
ราชการใชจายซึ่งแผนปฏิบัติราชการแผนการใชจายงบประมาณและแผนความตองการครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑ
สํานักงานที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยแผนงบประมาณกับ
แผนกลยุทธ จะตองสอดคลองกันและสามารถผสมผสานกันได โดยมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วมีการ
ประเมินเพื่อใหทราบประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใชจาย
งบประมาณ โดยควบคุมรายจายในดานตางๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และบูรณาการไดอยางเปนรูปธรรม
ทายนี้แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 255
9 ฉบับนี้ จัดทําโดยแสดงรายละเอียดการใชจาย
งบประมาณของสวนราชการซึ่งจะทําใหเกิดสภาพคลองทางการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือไดพิจารณาปรับใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตอไป

ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ตุลาคม2558

เรื่อง หนา

สารบัญ

• คํานํา
• สารบัญ
 สวนที่ 1 บทนํา
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ญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ
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ยุทธ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปปจจุบัน
ติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
ภูมิโครงการการบริหารของสถานศึกษา
ลบุคลากรของสถานศึกษา 24
ลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 32
 สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
ลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2558)
าณการรายรับ –รายจาย ของสถานศึกษา ในป 2559 39
งบหนารายจาย 41
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รายล
ะเอียดวิธีการเขียนโครงการ 43
- โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ
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- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายนอกและภายใน
- โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองคการ
- โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการองคการ
- โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชํานาญพิเศษและเชี่ยวชาญ
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43
46
49
53
56
59
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67
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- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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สุราษฎรธานี
- โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
- โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ
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70
73
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79
82
85
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โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและผูประกอบธุรกิจ
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข.
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติความดี คนเกง ศรีอาชีวะ
โครงการพัฒนาครูสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีประจําปการศึกษา 2558
- โครงการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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เรื่อง

สารบัญ (ตอ)

- โครงการ สงเสริมและพัฒนาการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา
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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาค
เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม
วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ

เปาหมายบริการ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปน
เลิศทางวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพําบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

มาตรการ
1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และหุนยนตอาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยละพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรม)
3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น

9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรมนอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสรางทุน
ปญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ และมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33. โรงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา

38. โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตรหนาที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ และมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนโยบายรัฐบาล นโยบา ยกระทรวงศึกษาธิการ และนโ ยบาย เปาหมายยุทศาสตร การผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555 – 2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย
1.1) รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.
1
.2) ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลด ลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบกลุมเปาหมายใน
50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง
1
.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา
1
.4) เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา
1
.5) เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการ เลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน
และผูปกครอง
2) ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2
.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย
2
.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แหง จํานวน 4 แหง
2
.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง
2
.4) สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักสูตรอาชีวะทองถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส
2
.5) มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโย
บาลรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปโตร

เคมี การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง อัญมณียานยนต
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2
.6) ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนเทียบ
โอนความรูและประสบการณ เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด
อาชีวศึกษา
ในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท.ฯลฯ
2
.7) สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ
2
.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ
2
.9) เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวยอาชีวะทางไกล และเครือขายวิท ยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)

3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3
.1) ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism,ProjectBased Learning Authentic
Assessment,การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณจ ริง อาทิ Fix it Center และ
กรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครูรุนใหม
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งตามความ
ตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ,วัยทํางาน,สูงวัย,สตรี ฯลฯ
- ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการ สอน สงเสริม
การประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
3
.2) ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีขีด ความสามารถ
ในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก ( Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ ( Function

Competency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับหองเรียน สรางเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมวิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย
เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถด านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการพัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้ง
การแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรี ยมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ สนับสนุนการฝกงาน
ตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพสงเสริมการเรียนรู
ภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4
.1) ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก
Web Portal,E-office และData based รวมทั้งการปรับภาพลักษณเชิงบวก
4.2) ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance,Based Budgeting : SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบา
ย,
การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง,จัดหางบประมาณคาสา ธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ
4
.3) ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการให
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4
.4) ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องคการ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบอาชีวทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
- องคการระหวางประเทศ ไดแVOCTECH,CPSC/APACC,SEARCA
ก
และUNVOC ฯลฯ
- ประเทศตางๆ ในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุน เดนมารก เยอรมัน
ฯลฯ

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
1. ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ อัตลักษณ เปาหมาย
ปรัชญา
“วิชาดี

มีทักษะ ใฝธรรมะ

สามัคคี

มีวนิ ัย”

วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียนหองสมุดจากครู อาจารย
นอกสถานศึกษา และแหลงวิทยาการตางๆใหมีความรูในสาขาวิชาที่เลือก
เรียนและความรูที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตางๆ
ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรูที่เกี่ยวของในการประกอบ
อาชีพตลอดจน การดํารงชีวิต
มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและหมั่นศึกษาฝกฝนหา
ความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและ การดํารงชีวิต
ใฝธรรมะ

การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยาง
ปกติสุข

สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมา
เปนที่รักยิ่ง

สูสถานศึกษาอัน

มีวินัย การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษารูบทบาทและ
หนาที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุงจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลิต และพัฒนาผูเรียน
ใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู

พันธกิจ
1.
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.
จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
3.
พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ

อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม”
เอกลักษณ
“บริการเยี่ยม เปยมคุณธรรมล้ําเลิศวิชา”
เปาประสงค
1.

ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
2. ดานการพัฒนางานวิชาการ
3. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
อยางตอเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ผานการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเขาสูมาตรฐานสากล
2. จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใหพอเพียงกับจํานวนผูเรียนทุก
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
3. มีสวนรวมกับชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและทองถิ่น
4. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มาตรการที่ 2 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 5 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 ทวิภาคี
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
มาตรการที่ 6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
มาตรการที่ 7 การสรางและการกระจายโอกาส
กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรมและบริการ
มาตรการที่ 1 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
มาตรการที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
กลยุทธที่ 4 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 2 ทวิภาคี

กลยุทธที่ 5

กลยุทธที่ 6

กลยุทธที่ 7

กลยุทธที่ 8
กลยุทธที่ 9

มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก
มาตรการที่ 1 สุภาพชนคนอาชีวะ
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 การสรางและการกระจายโอกาส
มาตรการที่ 2 ปฏิรูปการเรียนการสอน
สงเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
ใหมีคุณภาพระดับสากล (งานวิจัย)
มาตรการที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 1 สรางความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ

นางจิราวรรณ นวลรอด และนางสาวสีดา ขํากลิ่นรอง ผูอํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พรอมดวยคณะครู วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขา รวมรับรางวัลครดีเดน ในงานคร ครั้งที่ 59 ประจําป 2558 “คร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเขารวมการแขงขันแกะสลักน้ําแข็งจาก
หิมะนานาชาติ ประจําป 2558 ณ เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันที่ 1-8 มกราคม 2558 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ประกอบดวย นายอดมพจน อองผดี นายพทธิชัย มิตรพิทักษ

นายโสภณัส แซฝา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาการพัฒนาเว็บเพจ
ไดรับคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน ประจําป 2558 เขาเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติ ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในการ เขารวมการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24
่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาสุราษฎรธานี เขารวม โครงการกรุงไทยยุววานิช
ครั้งที่ 13ทีมบริษัท ART...ดี จํากัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศและแชมปประจําภาค จากการ ประกวดแผนธุรกิจโครงการ
"กรุงไทยยุววานิช ชีวิตที่เลือกได ใสใจตอสังคม" ครั้งที่ 13 ประจําปการศึกษา

คณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it
Center) ในวันที่ 9 -11 มีนาคม 2558 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดสุ

ศูนยบมเพาะฯ เขารับการประเมินสถานศึกษา โครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาสูความเปนเลิศ
ระดับชาติ ภาคใต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ไดระดับดีเดน 5 ดาว
ี
 ึ
โ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎรธานี ไดเขารวมการประกวดโครงการ
วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 25 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 24
มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญเงิน โครงการเรื่อง "การพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมผักโขม ไดแก นาย

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการและคณะผูบริหาร ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเขา รวมบันทึกเทปโทรทัศน ถวายพระ
พรเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ “วันแมแหงชาติ ” เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 255 8ณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดสงตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
เขารวมแขงขัน กีฬาอาชีว ะเกมส ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 13 “นคร
เกมส 2015”ในครั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
ระหวางวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการแขงขันครั้งนี้นักเรียน

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พรอมดวยคณธครู และ
นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม “ตลาดอาชีวะ ” R cheewa Market ระหวางวันที่ 27 – 29
กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงานพรอมดวย พล.ร.อ.ณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาฯ
กอศ.) และผูบริหาร สอศ. รวมงานครั้งนี้ดวย

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอ ํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
คณะผูบริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ได
เขารวมพีธีสมโภชเทียนพรรษา
เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 255 8 ณ ลาน
เอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พรอมรวมขบวนกลองยาวแห

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัด โครงการ “เรารักษภาษา
พัฒนาชาติไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2558มอบเกียรติ
บัตรแกครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ เมื่อ วันที่



หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ ภาครัฐและเอกชน ได
รวมจัดงานเทศกาลผลไมจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2558 (Suratthani
Fruits Festival 2015) ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี
ซึ่งในงานนีท้ างวิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สุราษฎรธานีไดจัดแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ
ใหแก
ผลิตภัณฑชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี ไดเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
“สมาคม
วิทยาศาตร อาชีวศึกษา เอสโซภาคใต ประจําป พ.ศ.2558 ”
ระหวาง วันที่ 3-5 สิงหาคม 255 8ณ หองประชุมนพมาศจังหวัด

คณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เขารวมกิจกรรม “Bike for Mom ปนเพื่อแม ” จังหวัดสุราษฎรธานีโดยปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เขา รวมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ
2558 (Thailand Research EXPO 2015) ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม2558
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวน ชันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
ซึ่งนางนริศรา ปะทะวานิช ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับเกียรติ

บุคลากร

1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปการศึกษา 255
8 จําแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจํานวนบุคลากรทั้งหมด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หนวย : คน
67
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40
30
20
10
0

45

5

ประเภทบุคลากร

2

44

6

7

อัตรากําลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผูบริหาร

1

4

5

ขาราชการครู

13

54

67

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

0

6

6

ครูพิเศษสอน

8

37

45

ลูกจางประจํา

4

3

7

ลูกจางชั่วคราว

7

37

44

33

141

176

รวม

หมายเหตุ

มาชวยราชการ 1 คน

ครู วบท. 2 คน

เจาหนาที่ วบท. 1 คน

2. จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

< ปริญญาตรี

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผูบริหาร

0

5

0

0

5

ขาราชการครู

0

34

33

0

67

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

2

0

2

พนักงานราชการ

0

1

5

0

6

ครูพิเศษสอน

0

8

37

0

45

ลูกจางประจํา

0

0

0

7

7

ลูกจางชั่วคราว

0

3

18

23

44

รวม

0

51

95

30

176

3. จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทวิชา

ประเภทวิชา
คหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การโรงแรม
การสปาและความงาม
การทองเที่ยว

ครูประจํา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

-

4
6
4
14

-

1
3
4

8
9
4
2
23

-

4
1

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

1
1

1
1

2
1
3

4
9
6
19

-

2
2

1
1
2

1
2
3
4
10

11
11
7
12
41

-

-

-

4
1
1

8
1
2

หมายเหตุ

มาชวย 1 คน

ครูพิเศษสอน
วบท. 1 คน

แผนภูมิ
จํานวน
บุคลาก
ร ป
การศึก
ษา
2558
จําแนก
ตาม
ประเภท
วิชา

รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม
สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

-

5

-

-

-

6

11

3
1
4

1
1

-

-

1
1

1
2
3

3
3
3
9

4
1
5
13

10
1
11
54

-

2
1
3
6

4
4
8

11
4
14
37

31
7
38
118
118

67

6

45

ครูพิเศษสอน
วบท. 1 คน

จํานวน
บุคลากร
ป
การศึกษ
า 2558
จําแนก
ตาม
ประเภท
วิชา

หนวย : คน
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19
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4

2

ครูประจํา
5

6

5

4

3

พนักงานราชการ
ครูพเิ ศษ

4. จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 จําแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 จําแนกตามวิทยฐานะ
หนวย : คน
13 13
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8
6
4
2
0

11
6

5
1

7

ครู

ฃ
1

22

1

2

ครูผูชวย

4

3
1

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ
ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
คอลัมน1

ครูผูชวย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ผูบริหาร

0

0

0

5

คหกรรม

0

1

6

7

พาณิชยกรรม

0

1

13

13

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

2

2

1

ศิลปกรรม

0

0

2

3

สามัญสัมพันธ

0

1

4

11

รวม

0

5

27

40

ประเภทวิชา

5. บุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิ
 ฝายบริหาร
1. ผูอํานวยการวิทยาลัย

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ศบ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
บ.ธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

2. รองผูอํานวยการวิทยาลัย
ฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางสาววิภา สามสุวรรณ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร)
คอ.ม.(บริหารอาชีวศึกษา)

3. รองผูอํานวยการวิทยาลัย
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ศศ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

4. รองผูอํานวยการวิทยาลัย
ฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
คบ.(คหกรรมศาสตร)
MAT.H.E(วิธีสอนคหกรรม)

5. รองผูอํานวยการวิทยาลัย
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

 ฝายปฏิบัติการสอน
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1. นางสุวิมล ศรีแสง
2. นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร

3. นางชะอุม ปญญานันท
4. นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสุนทรี แขงขัน

2. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
3. นางมาลี วองเกษฎา
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
5. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
6. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ
7. นางสาวชนันณัตถ สมิงชัย

8. นางสาวจรรยา คงแกว

ครูชํานาญการ
หัวหนาแผนก
ค.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
ครูชํานาญการพิเศษ
คศ.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
ครูชํานาญการพิเศษ
คศ.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครู
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน

9. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
2. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
3. นางนฤมล แยมศรี

4. นางธนภร ฤทธิเกษม
5. นางปยาภรณ กั้นเกตุ
6. นางรังสิมา บุญมีชัย
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แขงขัน

2. นางกัญญพิดา สุขสง

3. นางนพรัตน สุวรรณรัตน

คศ.บ(อาหารและโภชนาการ)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ(อาหารและโภชนาการ)

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา-คหกรรมศาตร
ทั่วไป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
พนักงานราชการ
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบัญชีและการภาษีอากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

4. นางณัฐกาญจน ผลผลา

5. นางจีรพรรณ โยธาปาน

6. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

7. นางจริยา มณีโรจน

8. นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

9. นางวาสนา วิเชียร

10. นายสมโชค ราชบุรี
11. นางศุภธิดา จันทรเกิด

แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางอรทัย เมืองแมน

ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต(การบัญชีและภาษีอากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
กจ.ม.(การจัดการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บช.บ.(การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
หัวหนาแผนก
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)

2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางศรีไพร ภาราทอง

4. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

5. นางปยะพร เข็มขาว

6. นางสุจวน แขงขัน

7. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ

8. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

9. นางจิตตรา วงศวรานุรักษ
10. นางเอื้อมพร จันทรแกว
11. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางสาวธารวิมล ใจตึง

2. นางฉวีวรรณ จันทรชิต

ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การจัดการสํานักงาน)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
คบ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ (เลขานุการ)
บธ.บ(การจัดการการทั่วไป)
รป.ม(รัฐประศาสนศาสตร)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษาเลขานุการ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ

หัวหนาแผนก

3. นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
4. นางชลลดา มีเพียร
5. นางสาววัชรีย บุญกล่ํา

6. นางสาววรินทร จันทรชิต
7. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแกว

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง

2. นางชนานิศ มีพฤกษ

3. นางเสาวณีย ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ ภูทอง

5. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

6. นางอรอนงค แซลิ่ม

บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ(การตลาด)
บธ.ม(การจัดการ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการ)

ครูชํานาญการ
หัวหนาแผนก
กศ.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
ปทส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครู
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
พนักงานราชการ

7. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ
8. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย

9. นางสุพัตรา เมืองฤกษ

10. นางสาวนฤมล โสภา

11. นางสาวกมลรัตน นาคินทร
12. นายนพรัตน ไทยทัด

แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางปญจวรรณ ออนหวาน

3. นางวราภรณ เยาวแสง

4. นางสาวสุธาทิพย มณีเนตร

คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ครูพิเศษสอน
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
ครูพิเศษสอน
คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)

ครูชํานาญการ
หัวหนาแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและ
การทองเที่ยว)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครู
คบ.(ธุรกิจโรงแรม)

5. นางเกษศิรินทร จันทรสงแสง
6. นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง

7. นางสาววิชชุตา เครือแพ

8. นางสาวณัฐวีมล อํานวยพร

แผนกวิชาสปาและความงาม
1. นางสาวสาธินี ตออาวุธ

แผนกวิชาการทองเที่ยว
1. นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ

2. นางสาวสุทธิกาญจน โรยทองคํา
แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ วีแกว
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒนทองสุข

บธ.ม.(การโรงแรมและการทองเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร(ธุรกิจศึกษา)
ครูพิเศษสอน(วบท.เกาะสมุย)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตรการโรงแรมและ
การทองเที่ยว)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ(การโรงแรมและภัตตาคาร)
บธ.ม(บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
หัวหนาแผนก
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)

ครู
หัวหนาแผนก
ศบ.(การทองเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ครูชํานาญการ
หัวหนาแผนก
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)

3. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ

2. นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส
3. นางสาววรรณสิริ รินทรธราศรี

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
1. นายธนาวุฒิ กลาเวช
2. นายพฤติพงษ วงศวรรณา
3. นายโชคชัย จุลภักดิ์
แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
1. นายแสนดี เบญจพงศ

2. นางฤดี เพชรมณี

3. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย

4. นางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค

5. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ

ครูพิเศษสอน
ศป.บ.(ศิลปกรรม)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

หัวหนาแผนก

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร)

6. นางสาวเสมอใจ นวลศรี
7. นางสุนทรียา ขนายนอย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
1. นายธีรพล ทองเพชร

2. นางอุบล เบญจพงศ

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นางนงลักษณ เรียบรอย

5. นางจารุวรรณ อมรกุล

6. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี

7. นายอรรถวุฒิ บุญทวี

8. นางชฎาภรณ เฟองฟุง

ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาแผนก
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(เคมี)
กศ.ม.(เคมี)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.เกียรตินิยม(การสอนภาษาอังกฤษ)
Cert.(TEFL) ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

9. นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

10. นายเสรี จําเนียร
11. นายสามารถ เนียมมุณี
12. นางสาวพัชรนันท อาจหาญ

13. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
14. นางสมควร ปานโม

15. นางสุมนัส คลายเพชร

16. นางนพลักษณ จุลภักดิ์
18. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
19. นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล

20. นางสาวมลทิพย เคายวนผึ้ง

21. นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา

ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
ครู
ค.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ครูชํานาญการพิเศษ
วทบ.(คณิตสาสตร)
กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร)
พท.บ(แพทยแผนไทยบัณฑิต)
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(จุลชีววิทยา)

22. นางรุงนภา หนูเพชร
23. นายเวสารัช อนุพงศ
24. นางสาวยศวดี หงสพิริยะกุล
25. นางนริศรา ปทะวานิช

26. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
27. นางสาวศิริพร คชวัน
28. Mr.Richard Biclar Abdurahman
29. Miss.Dece Dalez Gumban

30. Miss.Tshering Dema
31. Miss.Sylivia Namayega
32. Miss. Zhang Le

ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร(คณิตศาสตร)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน(วบท.สมุย)
ค.บ. ครุศาสตร(ภาษาไทย)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing B.S.
Education(Biological Science)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Commerce
ครูพิเศษสอน
Bachelor Degree in Education
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Chinese Language and
Literature

 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวอุสา จรูญผล
2. นางประณีต เนตรพุกกณะ

 ลูกจางประจํา
คนงาน-นักการภารโรง

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี)

1. นายวิชัย สาระทิพย
2. นางปรานอม ทองคํา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทรชื่น
5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
6. นายพนัส สุรทิน

ประถมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
ปวช.3 (ชางยนต)
มัธยมศึกษา 3

พนักงานขับรถยนต
1. นายชูศักดิ์ บุญพรอม

มัธยมศึกษา 3

 ลูกจางชั่วคราว
1. นางสาวพวงรัตน เพชรรอด
2. นางกาญจนา ไชยเทพ
3. นางสาวกาญจนา ไชยมุสิก
4. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
5. นางสาววนันชนก อรรณพ
6. นางสาวภัทรภร บัวออน
7. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
8. นางสาวรัชนีกร บาง
9. นายวุฒิพงษ จันทรเดช
10. นางสาววัชราภรณ หนูเจริญ
11. นางวิจิตรา มีเพียร
12. นางสาวปนมณี สุรทิน
13. นางสาวบุษบา เงินพวง
14. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย
15. นางสาวกัลยา สมัครการ
16. นายฉัตรชัย ริยาพันธ
17. นายพัฒนธนศักดิ์ เมธาโชติชวง
18. นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
19. นายสุชาติ ทิมทอง
20. นางสาวสิริรัตน เรืองนิมิต
21. นางสาวหัทยา ไทยปาน

คบ.(บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(บัญชี)
ปวส.(ผาและเครื่องแตงกาย)
ปวส.(การตลาด)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
วท.บ(วิทยาการจัดการ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ(การจัดการทั่วไป)

22. นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
23. นางสาวพิรุฬลักษณ ฉิมละ
24. นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ
25. นางสาววราภรณ แผนสมบูรณ
26. นางสาวดวงใจ สระทองทิว
27. นางสาวปทุมวดี ทองโอ
28. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
29. นางสาวนันทชญา เจริญเวช
30. นางสาวนภสร ราชธานี
31. นางสาวสุวคลธ ดําเพ็ง
32. นายสิทธิพร คมขํา
33. นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
34. นางสาวนิธิดา ทองใส
35. นางสาวเจนจิรา นวลคง
36. นางนภาทิพย จะรา
37. นางสาวธิดารัตน ปนแกว
38. นางสาวนรีรัตน ทองเรือง
39. นางสาวสุนันทา วังณรงค
40. นางสาวกาญนสุภา นาคเจริญ
41. นางมารศรี เรืองฤทัย
42. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
43. นายเทพศรินทร เรืองฤทัย
44. นางสารภี ชวยทอง

บธ.บ(การบัญชี)
ปวส.(การพัฒนาเว็บเพจ)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ(การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรูสื่อสารมวลชน)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ(การตลาด)
ศศบ.(ศิลปะศาสตรบัณฑิต แขนงบัญชี)
ปวส.(เครื่องกล)
ปวส.(การบัญชี)
คบ.(ธุรกิจศึกษา)
กศ.ม(ธุรกิจศึกษา)
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร).
ค.บ.(การประถมศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปวส.(บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 3
ป.ก.ศ.สูง
ปวช.(ชางเชื่อมอุตสาหกรรม)
ประถมศึกษา 6

4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเดิมใชนามวา“โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี”โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปรับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรี
สุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลีอาตมะมิตรเปนครูใหญมีนักเรียน 32 คน
ครูแผวพรหมสวัสดิ์และครูกฤษณบุญยรัตนมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจํานวน 4 ไร 1 งาน80.3 ตาราง
วาบนถนนตลาดใหมหางจากตลาด 1 กิโลเมตรสรางอาคารไมสองชั้นและยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484
เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผาจนถึง พ.ศ.2491กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษาแผนกการชางสตรีเรียน2 ปและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”
พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดินจํานวน 3 ไรพ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเปน
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานี และโรงเรียนอาชีวศึกษาสุ
ราษฎรธานี จัดตั้งเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีวิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”1 เมษายน 2523 ไดแยกตัว
จัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”

4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Suratthani Vocational College
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี รหัส 84000
โทรศัพท :0-7728-2001,0-7728-4499
โทรสาร :0-7727-2631
เว็บไซต :www.svc.ac.th
อีเมล :svcsurat@yahoo.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา
พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1งาน 80.3ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น18หลังมีหองทั้งสิ้น
220 หอง ไดแก
1. อาคาร 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม
จํานวน1 หลัง 15
2. อาคาร 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและการโรงแรม
จํานวน1 หลัง 30
3. อาคาร 3 ประเภทวิชาพื้นฐานและสํานักงาน
จํานวน1 หลัง 33
4. อาคาร 4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/โรงอาหาร/หองสมุด จํานวน
1 หลัง 21

หอง
หอง
หอง
หอง

5. อาคาร 5 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร /หองปฏิบัติการโรงแรม จํานวน 1
6. ศาลาพระพุทธรูป จํานวน
1
7. หองน้ํา-หองสวมนักเรียนนักศึกษา จํานวน
1
8. แฟลตพักอาศัย จํานวน
1
9. บานพักครูแฝด 2 ชั้น
จํานวน 3
10. หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 จํานวน
1
11. บานพักคนงาน-ภารโรง จํานวน
5
12. อาคารรวมใจ (ประชาสัมพันธ) จํานวน
1

หลัง 35 หอง
หลัง1 หอง
หลัง 54 หอง
หลัง15หอง
หลัง 6หอง
หลัง-หอง
หลัง5หอง
หลัง 5 หอง

ตราประจําวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย

สีฟ้า
สีเหลือง

“สีฟาและสีเหลือง”

ดอกไมประจําวิทยาลัย

“ดอกเฟองฟา”

เพลงมารชวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กอเกิดมาเปนสถาบันเกริกไกร ศูนยรวมชาวชางทั่วทั้งไทยฝกคนไปคอย
รับใชประชา ฟา-เหลืองสีหลัก สัญลักษณแหงความแกรงกลา เราทุกคนบูชา นพมาศนั้นหนาพระ
มารดรพวกเราลวนสามัคคีรวมชีวีสรางพลังดังสิงขร อยูแหงไหนใกลไกลไมอาทร ไมราวรอนพรพระเจา
คุมเราเอย...

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
นางเนาวรัตน รัตนพันธ

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางาน

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางวราภรณ เยาวแสง

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ

หัวหนางานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางมาลี วองเกษฎา

หัวหนางาน
หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตนอูสกุลวัฒนา

หัวหนางาน
หัวหนางานอาคารสถานที่
นายโชคชัย จุลภักดิ์

นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานความ
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหนางาน
หัวหนางานแนะ
หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน ผลผลา

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

หัวหนางานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหนางานศูนยบมเพาะฯ

หัวหนางานทะเบียน
นางอรอนงค แซลิ่ม
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายธนาวุฒิ กลาเวช

หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎวีแกว
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายธีรพล ทองเพชร

นางสาวพัชรนันท อาจหาญ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร
หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงก
นางสุวิมล ศรีแสง
หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรีแขงขัน
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป

นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
หัวหนางานวิทยบริการฯ

หัวหนางาน
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

หัวหนาแผนกวิชาสปาและความง
นางสาวสาธินี ตออาวุธ
หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิตแขงขัน
หัวหนาแผนกวิชาการเลขานุการ
นางอรทัยเมืองแมน
หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจนา
นางฤดี เพชรมณี

หัวหนาแผนกวิชาการขาย
/การตลาด
นางสาวธารวิมล ใจตึง

หัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว
นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ

โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒนอมรกุล
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดาขํากลิ่น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางจิราวรรณนวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายวิชาการ

6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
6 อัตรากําลัง ป 2558
อัตรากําลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557
ผูใหขอมูล งานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น
174
74 คน
5 คน
# คน
2 คน
7 คน
- คน
7 คน
6 คน
6 คน
- คน
87 คน
# คน
# คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
- คน
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

คน
คน
คน

คน

6 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

………………
………………
………………
74
41
………………
115

รวม

คน

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
10
คน
2
คน
18
คน
20
คน
2
คน
………………
คน
รวม
52

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
10
2
18
94
43
………………
167

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
………………
………………
49
38
………………
87

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
……………… คน
………………
……………… คน
………………
39
คน
10
5
คน
33
……………… คน
………………
44
คน
รวม
33

6 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขาราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล
2. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
3. นางนฤมล แยมศรี
4. นางธนภร ฤทธิเกษม
5. นางชะอุม ปญญานันท
6. นางสุวิมล ศรีแสง
7. นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร

รวม

64

คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

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

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา
ประดิษฐใบงานใบตองและแกะสลัก 1

ดอกไมประดิษฐ 1
ดอกไมสด
ผลิตของระลึก
เสื้อเทเลอรสตรี
งานซักรีด
เสื้อผาบุรุษเบื้องตน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

8. นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
ชื่อ - สกุล
9. นางสุนทรี แขงขัน
10. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
11. นางมาลี วองเกษฎา
12. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
13. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
14. นายสมจิต แขงขัน
15. นางกัญญพิดา สุขสง
16. นางนพรัตน สุวรรณรัตน
17. นางณัฐกาญจน ผลผลา
18. นางจีรพรรณ โยธาปาน
19. นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
20. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
21. นางจริยา มณีโรจน
22. นางวาสนา วิเชียร
23. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
24. นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
25. นางชลลดา มีเพียร
26. นางศรีไพร ภาราทอง
27. นางจันทนา ทวีชาติ
28. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
29. นางอรทัย เมืองแมน
30. นางสุจวน แขงขัน
31. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ
32. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
33. นางปยะพร เข็มขาว
34. นางสาวโศจิกานต ปานดี
35. นางปญจวรรณ ออนหวาน
36. นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ
37. นางวราภรณ เยาวแสง
38. นายกําชัย ณ พัทลุง

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

เทคนิคการออกแบบเสื้อ
ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา
โภชนาการบําบัด
อาหารนานาชาติ
เบเกอรี่เพื่อการคา
อาหารวาง
การถนอมและแปรรูปอาหาร 1
การบัญชีตั๋วเงิน
วิเคราะหรายงานทางการเงิน
การบัญชีโรงแรม
การสอบบัญชี
บัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ

บัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
บัญชีชั้นสูง
การขาย 1
พฤติกรรมผูบริโภค (ปวส.)
ขายปลีกสง
จัดเก็บเอกสาร
พัฒนาบุคลิกภาพ
ระบบสารสนเทศ
พิมพไทยเบื้องตน
พิมพดีดประยุกต
การเลขานุการ
เครื่องใชในสํานักงาน
งานสารบรรณ
อาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ทรัพยากรทองเที่ยว
ความปลอดภัยในโรงแรม
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

39. นางชนานิศ มีพฤกษ
ชื่อ - สกุล
40. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
41. นายจักรกฤษณ ภูทอง
42. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

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

43. นายแสนดี เบญจพงศ
44. นางฤดี เพชรมณี
45. นายพรสฤษฎ วีแกว
46. นายโชคชัย จุลภักดิ์
47. นายธนาวุฒิ กลาเวช
48. นายพฤติพงษ วงศวรรณา
49. นางชนัญญา สุวรรณวงศ
50. นายธีรพล ทองเพชร
51. นางนงลักษณ เรียบรอย
52. นางอุบล เบญจพงศ
53. นางสาวพัชรนันท อาจหาญ
54. นางจารุวรรณ อมรกุล

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

55. นายอรรถวุฒิ บุญทวี
56. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
57. นางชฎาภรณ เฟองฟุง
58. นายเสรี จําเนียร
59. นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
60. นายสามารถ เนียมมุณี
61. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
62. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
63. นางสาวสุธาทิพย มณีเนตร
64. นางสาววัชรีย บุญกล่ํา

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท

65. นางสมควร ปานโม
66. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ
63. นางสาวอุษา จรูญผล
64. นางปราณีต เนตรพุกกณะ

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

โปรแกรมสําเร็จรูป
ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

โครงสรางขอมูล
พัฒนาเว็บเพจ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
องคประกอบศิลป
เทคนิคจิตรกรรม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
ความคิดสรางสรรค
ออกแบบภาพประกอบเรื่อง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
พัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

ศิลปะวัฒนธรรมไทย
หองสมุด
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
งานวิจัยปฏิกิริยาของนักเรียนเพื่อครูใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน

มนุษยสัมพันธในการทํางาน
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

คณิตศาสตรพื้นฐาน
รายงานโครงการ New Report
โครงงานวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตรพัฒนาทักษะ

ทองเที่ยว
การขาย
วิทยา
ศาตร
อาหาร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

6.3.2. ลูกจาประจํา

รวม

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.4
ม.3
ม.5
ป.6
ปวช.3

1. นายวิชัย สาระทิพย
2. นางปรานอม ทองคํา
3.นางกรรณิกา นาคเสนา
4.นางสุภาพร จันทรชื่น
5.นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
6.นายพนัส สรุทิน
7.นายชูศักดิ์ บุญพรอม

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายอนุศาสน มีนุน
2. นางสุมนัส คลายเพชร
3. นางนพลักษณ จุลภักดิ์
4. นางอรอนงค แซลิ่ม
5. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ
6. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
7. นางปยาภรณ กั้นเกตุ

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

7

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
คนงาน-นักการภารโรง
คนงาน-นักการภารโรง
คนงาน-นักการภารโรง
คนงาน-นักการภารโรง
คนงาน-นักการภารโรง

ม.3
ม.3

รวม

7

คนงาน-นักการภารโรง
พนักงานขับรถ

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

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

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา
คณิตศาสตร 1
ภาษาไทยพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

โปรแกรมสําเร็จรูป
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
ศิลปะประดิษฐ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
บรรจุแลว

6.3.4. ลูกจางชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวสุนันทา วังณรงค
2. นางสาวกาญจนสุภา นาคเจริญ
3. นางมารศรี เรืองฤทัย
4. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
5. นายเทพศรินทร เรืองฤทัย
6. นางสารภี ชวยทอง

รวม

87
คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ม.3
นักการภารโรง
ม.3
นักการภารโรง
ป.3
นักการภารโรง
ปวส สูง
นักการภารโรง
ปวช
นักการภารโรง
ป.6
นักการภารโรง

7. นายวุฒิพงษ จันทรเดช

ปวส.

พนักงานขับรถ

8. นายสิทธิพร คมขํา
8. นางสาวพวงรัตน เพชรรอด
9. นางกาญจนา ไชยมุสิก
10. นางสาวรัชนีกร บาง
11. นางกาญจนา ไชยเทพ
12. นางสาวภัทรภร บัวออน
13. นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
14. นางสาววนันชนก อรรณพ
15. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
16. นางสาววัชราภรณ หนูเจริญ
17. นางสาวนิธิดา ทองใส
18. นางวิจิตรา มีเพียร
19. นางสาวปนมณี สุรทิน
20. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
21. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย
22. นายฉัตรชัย ริยาพันธ
23. นายพัฒนธณศักดิ์ เมธาโชติชวง

ปวช.

พนักงานขับรถ

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.

เจาหนาที่งานวิทยาบรการและหองสมุด

เจาหนาที่ธุรการปฎิบัติการเงิน
เจาหนาที่ธุรการปฎิบัติการเงิน
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่งานวิทยาบริการและหองสมุด

เจาหนาที่ (รานอาหารลายไทย)
เจาหนาที่ (แผนกผา)
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
เจาหนาที่งานวิจัย
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่ (สหการ)
เจาหนาที่ (รานอาหารลายไทย)
เจาหนาที่อาคารและสถานที่
เจาหนาที่ปฎิบัติซอมคอมพิวเตอร

24. นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
25. นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
26. นายสุชาติ ทิมทอง

ปวส.
ปวส.
ปวส.

เจาหนาที่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

27. นางสุนทรียา ขนายนอย
28. นางสาวกัลยา สมัครการ
29. นางสาวสิริรัตน เรืองนิมิตร
30. นางสาวหัทยา ไทยปาน
ชื่อ - สกุล

ป.โท

เจาหนาที่งานสือการพิมพการสอน

31. นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
32. นางสาวพิรุฬลักษณ ฉิมละ
33. นางนภาทิพย จะรา
34. นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ
35. นางสาววราภรณ แผนสมบูรณ
36. นางสาวดวงใจ สระทองทิว
37. นางสาวปทุมวดี ทองโอ
38. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
39. นางสาวนรีรัตน ทองเรือง
40. นางสาวนันทชญา เจริญเวช
41. นางสาวนภสร ราชธานี
42. นางสาวสุวคนธ ดําเพ็ง
43. นางสาวเจนจิรา นวลคง
44. นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล
45. นางสาวสาธินี ตออาวุธ
46. นางสาวกมลรัตน นาคินทร
47. นางสุพัตรา เมืองฤกษ
48. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
49. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
50. นางรังสิมา บุญมีชัย
51. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
52. นางสาวณัฐธิดา พูลสวัสดิ์
53. นางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค
54. นางชนันณัตถ สมิงชัย

เจาหนาที่งานประชาสมพันธ
เจาหนาที่เอกสารการพิมพ

ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท

สอนวิชา

เจาหนาที่งาบรหารทั่วไป
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตร
เจาหนาที่งานบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจาหนาที่งาน อศจ.
เจาหนาที่งานวิจัยปฎิบัติงานความรวมมือ

เจาหนาที่โครงการพิเศษ
เจาหนาที่การปฎิบัติงานประกัน
เจาหนาที่งานวักผลและแบบประเมิน

เจาหนาที่งานวางแผน
เจาหนาที่งานสวัสดิการ
เจาหนาที่ศูนยขอมูลสารสนเทศ
เจาหนาที่งานศูนยบมเพาะ
เจาหนาที่งานแนะแนว
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่งานกิจกรรม
การดํารงชาติไทย
การบริหารธุรกิจสปา
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

อังกฤษในชีวิตจริง 1
โปรแกรมการนําเสนอขอมูล
การจัดดอกไม
อาหารครอบครัว
สนทนาอังกฤษ 1
การขายเบื้องตน
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร

ไปบรรจุแลว

55. นางสาวธารวิมล ใจตึง
56. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒนทองสุข
57. นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส
58. นางเอื้อมพร จันทรแกว
59. นางสาวนฤมล โสภา

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

60. นายสมโชค ราชบุรี

ป.ตรี

61. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ชื่อ - สกุล

ป.ตรี

62. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
63. นางสาวมลทิพย เคายวนผึ้ง
64. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
65. นางสาวเสมอใจ นวลศรี
66. นางเกษศิรินทร จันทรสงแสง
67. นางยุภาวรรณ บุญเชื้อ
68. นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
69. นางรุงนภา หนูเพชร
70. นางสาววรรณสิริ รินทรธราศรี
71. นางสาวจรรยา คงแกว
72. นายเวสารัช อนุพงศ
73. นางสาวยศวดี หงสพิริยะกุล
74. นางนริศรา ปทะวานิช
75. นางสาววรินทร จันทรชิต
76. นางสาววิชชุตา เครือแพ
77. นายนพรัตน ไทยถัด
78. นางศุภธิดา จันทรเกิด
79. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแกว
80. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
81. นางสาวณัฏฐวีมล อํานวยพร
82. นางสาวสุทธิกาญจน โรยทองคํา
83. Mr.Richard Bidlar Abdurahman
84. Mrs.Dece Dalez Gumban

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

กลยุทธการตลาด
การเขียนแบบ
กราฟกสารสนเทศ
องคการวิชาชีพ
ระบบ GUI
การบัญชีเบื้องตน
กฎหมายทั่วไป
ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา
การถายภาพ
อังกฤษเพื่อการโรงแรม
ลูกเสือ
หลักการการจัดการ
การจัดเตรียมหอง
วิทยาศาสตรพัฒนาทักษะ
ธุรกิจโรงแรม
อังกฤษเฉพาะกิจ
แอนมิเมชั่น
ความรูผูบริโภค
พลศึกษา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
เคมีอาหาร
การโฆษณา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คอมพิวเตอรในงานอาชีพ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ธุรกิจและผูประกอบการ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ธุรกิจขนาดยอม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อังกฤษโดยอิสระ
อังกฤษในงานโรงแรม

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ไปบรรจุแลว

สอนเกาะสมุย

ออกแลว

85. Miss. Zhang Le
86. Ms. Tshering Dema
87. Ms.Sylivia Namayega

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด
อังกฤษเพื่องานเลขา

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: หัวหนางานวางแผนงบประมาณ, หัวหนางานพัสดุ, หัวหนา
งานการเงินและหัวหนางานทุกงาน

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)
D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่
4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.2

4

1,3,4,
10

3

3.9

2,4,6, 6,14,17,
7
18,19

7

9,12

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตางๆ ของวิทยาลัยใหบรรลุตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา และเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จําเปนตองจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ใหเพียงพอ
5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงาน , วัสดุเชื้อเพลิง,วัสดุคอมพิวเตอร,วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ในฝาย และงานสํานักงานตางๆ
5.2เพื่อจัดหาวัสดุเวชภัณฑใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับนักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1จํานวนวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาฯ วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุยาและเวชภัณฑ วัสดุถาวร และวัสดุกอสราง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6.2.2 เพื่อนําวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ มาใชในสํานักงานใหเกิดประโยชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : มีวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ เพียงพอตอการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
ตลอดปงบประมาณ
เชิงปริมาณ
: จํานวนวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ตลอดปงบประมาณ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย.

1. สอบถามราคาจากราน
2. ดําเนินการตามระเบียบ
งานพัสดุ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปรายงานผล

ไตรมาสที่ 2

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค

ไตรมาสที่ 3
เม.
ย

ไตรมาสที่ 4

หมา
พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ยเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุถาวร
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุยาและเวชภัณฑ
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุวิทยาศาสตร
- วัสดุกอสราง
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

121,600
20,000
-

-

141,600

-

หมายเหตุ

50,000
180,000
260,154
490,154

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยออม 1. มีวัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุโฆษณาและเผยแพร และวัสดุอื่นๆใช
ในสํานักงานอยางเพียงพอ ผลงานมีประสิทธิภาพ
2. มีวัสดุเวชภัณฑใชในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอยางเพียงพอสําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
โดยออม

1. มีวัสดุตางๆเพียงพอในการปฏิบัติงาน สงผลใหการบริหารวิทยาลัยฯมีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาตางๆ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : หัวหนาแผนกวิชาและครูอาจารยฝายวิชาการ
และฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


3

3.1

4

1,3,4,8,
10

3

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

3.9

คานิยม 12 ประการ

D1 (Democracy)


ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ความพอประมาณ


ดานที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่

ขอที่

3-7

9,10,16,
17,18,

7

19


เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพทางวิชาการมีทักษะความชํานาญในสาขา ที่เรียน เพื่อ
เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ จะตองอาศัยวัสดุการศึกษาที่จัดใหอยางเพียงพอ ในแตละสาขาวิชา

9,12

5. วัตถุประสงค
5.1

เพื่อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา

5.2

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

5.3

เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ

: 1.นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000คน
: 1.ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนวัสดุการศึกษาของแตละแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

:

ดานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนนักศึกษามีทักษะวิชาชีพในสาขา ที่เรียน

7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

1. อาจารยผูสอนทําโครงการฝกตาม สผ.1
- ภาคเรียนที่ 2/2557
- ภาคเรียนที่ 1/2558
2. สรุปรายการโครงการฝก
อบรมของแตละแผนกวิชา
3. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
4. ปฏิบัติการสอนตามโครงการ
5. รายงานผลการฝกตามสผ.2

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย. ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค ส.ค ก.ย.

หมา
ย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

จํานวนเงิน

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

งปม.

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
9.

งบดําเนินก
าร
701,908
701,908

งบอุดหนุน

บกศ.

2,032,562
2,032,562

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โดยตรง
1.มีวัสดุฝกที่ไดมาตรฐานเพียงพอตอการเรียนการสอน
2. นักเรียนนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นจากการฝกปฏิบัติงานจริงและประสบการณจริง
โดยออม1.
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

-

โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษาและสํานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ :ฝาย/งานและหัวหนาแผนกวิชาที่เกี่ยวของ
2. ลักษณะโครงการ


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

D1 (Democracy)


ดานที่

D2 (Decency)


4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.1

4

1,3,4,
10

3

3.9

2,5,7 6,16,19

7

9,12

D3 (Drug Free)


4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรียน การสอน 15แผนกวิชามีจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ประมาณ 3,000 คน ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ คํานึงถึงคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา ตามปรัชญา
ของสถานศึกษาที่วา วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย และนโยบายปฏิรูปการศึกษาและแผนแมบทของ
วิทยาลัยฯ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรจําเปนตองอาศัยครุภัณฑการศึกษา เพื่อให
เหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปงบประมาณ 2559วิทยาลัยฯ จําเปนตองวางแผน เพื่อจัดหาครุภัณฑ
การศึกษาของแผนกวิชาและงานเพิ่มขึ้นดวย
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.3 เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1จัดหาครุภัณฑดวยเงินรายไดสถานศึกษา
ฝายวิชาการ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
1 รายการ
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน
7 รายการ
- แผนกวิชาการบัญชี
จํานวน
1 รายการ
ฝายบริหารทรัพยากร
- งานอาคารสถานที่
จํานวน
4 รายการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
- ฝายแผนงานและความรวมมือ
จํานวน
1 รายการ
- งานศูนยขอมูลสารสนเทศ จํานวน
3 รายการ
6.2 เชิงคุณภาพวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑการศึกษาที่จัดซื้อดวยเงิน รายไดสถานศึกษา จํานวน 17 รายการ
เชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑการศึกษาเพียงพอในการเรียนการสอนของนักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน มีครุภัณฑสํานักงานชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวดเร็ว สะดวกในการทํางาน งาน
มีคุณภาพ
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

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

1. สอบถามราคาของผูขาย
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ
3. ตรวจรับครุภัณฑ
4. บันทึกบัญชีครุภัณฑ
5. ติดตามและประเมินผล
โครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ฝายวิชาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 30000 BTU
จํานวน 2 เครื่องๆละ 42,500 บาท
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. เครื่องตีไข Litchen aide จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
24,900 บาท
2. พิมพเคก ขนาด 3 ปอนด จํานวน 10 อันๆ ละ
250 บาท
3. พลาสติกรองกาอบ จํานวน 10 แผนๆ ละ 280
บาท
4. พิมพเคก ขนาด 2 ปอนด จํานวน 10 อันๆ ละ
200 บาท
5. พิมพเคก ขนาด 1 ปอนด จํานวน 10 อันๆ ละ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

85,000

-

-

49,800

-

-

2,500
2,800
2,000
2,000
750
2,000

หมายเหตุ

200 บาท
6. ถาดอบขนาด 15*30 นิ้ว จํานวน 5 ใบๆ ละ 150
บาท
7. ถาดอบขนาด 20*50 นิ้ว จํานวน 10 ใบๆ ละ
200 บาท
แผนกวิชาการบัญชี
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน
1 เครื่องขนาดไมนอยกวา 3,000 ANUSI Lumers

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ฝายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
1. ชุดกลองวงจรปด จํานวน 1 ชุดๆ ละ 49,150
บาท
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 2
ตัว
ตัวละ 15,000 บาท
3. เครื่องทําน้ําอุน จํานวน 1 ตัวๆละ 8,000 บาท
4. ชุดครุภัณฑเครื่องใชภายในบานพักครู
ชาวตางชาติ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
1. โตะทํางานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พรอมกระจก
จํานวน
1 ชุดๆละ 7,800 บาท
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1. แอกเซสพอยต จํานวน 12 ตัวๆละ 14,900 บาท
2. Switch 24 Port POE

-

-

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

27,900

บกศ.

-

-

49,150
30,000

-

-

8,000
43,469

-

-

7,800

-

-

178,800
50,500
112,350

หมายเหตุ

3. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3KVA จํานวน 3 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น

-

-

647,019

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1วิทยาลัยฯ มีหองปฏิบัติการที่มีครุภัณฑเพียงพอกับการฝกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา
9.2ดานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน/ครุภัณฑยานพาหนะ
และวัสดุถาวร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

: รองผูอํานวยการฝาย, หัวหนาแผนกและหัวหนางาน
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)
 ความพอประมาณ 

 ความมีเหตุผล

D2 (Decency)
 การมีภูมิคุมกันที่ดี 

D3 (Drug Free)
 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


ดานที่
3,4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1,3.2,
4.2

4

3,4,6,
10

3

3.8,3.9
3.11

7

19

5

9,12

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตางๆ ของวิทยาลัยใหประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยครุภัณฑที่
อยูในสภาพดี พรอมที่จะปฏิบัติงานและไมทําใหการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนหยุดชะงัก จึงควรมีการจัดการ
ซอมแซมครุภัณฑตางๆ ใหมีประสิทธิภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อซอมแซมครุภัณฑการเรียนการสอน
5.2 เพื่อซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
5.3 เพื่อซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
5.4 เพื่อซอมแซมวัสดุถาวร

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1เพื่อใหครุภัณฑการศึกษา,ครุภัณฑสํานักงาน,ครุภัณฑยานพาหนะ และวัสดุถาวรอยูในสภาพดี
6.1 เพื่อใหครุภัณฑการศึกษา,ครุภัณฑสํานักงาน,ครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุถาวรมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ: วิทยาลัยมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุถาวร
ที่อยูในสภาพดี สมบูรณ พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา
เชิงปริมาณ: จํานวนรายการซอมครุภัณฑการศึกษา,ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุ
ถาวร และคาใชจายในการซอมตลอดปงบประมาณ 2559
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. สอบถามราคาจากราน
2. ดําเนินการตามระเบียบ
งานพัสดุ
3. ดําเนินการซอมแซม
ครุภณ
ั ฑการศึกษา,ครุภัณฑ
สํานักงาน,ยานพาหนะและ
วัสดุถาวร
4. บันทึกประวัติการ
ซอมแซม
ครุภณ
ั ฑการศึกษา
,สํานักงาน

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

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษาครุภัณฑ
สํานักงาน/วัสดุถาวร
- คาซอมครุภัณฑแซมยานพาหนะ
รวมทั้งสิ้น

หมาย
เหตุ

บกศ.

320,000

-

-

102,626

-

-

422,626

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

1. สาขาวิชาตางๆ มีครุภัณฑการศึกษาที่อยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพ
2. งานสํานักงานของวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะที่ดีพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยรองรับการประเมินภายนอกและภายใน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

:งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ 
D1 (Democracy)

 ความมีเหตุผล


D2 (Decency)

การมีภูมิคุมกันที่ดี D3 (Drug Free)

เงื่อนไข

ความรู
 คุณธรรม


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้

ขอที่ ขอที่

3.1

5,7

1,4

1,2,3,
7

5

5.1,5.2 1,2,6

2,3,6,
7,8,17,

2-12

18

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ไดกําหนดตัวชี้วัดการประเมินงานวิจัยที่มีความเขมขนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งผลงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนการรองรับการ
ประเมินดังกลาว งานวิจัยและพัฒนาฯ ในฐานะผูรับผิดชอบบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการนี้เพื่อ
พัฒนางานวิจัยรองรับการประเมินภายนอก และผานเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
5.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทําวิจัย
5.3 เพื่อใหมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ:
มีงานวิจัยทุกแผนกวิชา อยางนอยจํานวน 10 เรื่อง
6.2เชิงคุณภาพ: มีงานวิจัยของทุกแผนกวิชาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ผลงานวิจัยทุกแผนกวิชา อยางนอยจํานวน 10 เรื่อง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลและรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

100,000

-

-

100,000

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยออม :ครู และบุคลากรทางการศึกษานําไปบูรณาการใชในรายวิชาการเรียนการสอนกับ
นักเรียนนักศึกษา และในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

โครงการการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองคการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ



D1 (Democracy)

ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี



D3 (Drug Free)

4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.3,4.4

4

10

3

3.1

3

9

7


เงื่อนไข
ความรู


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดานสายอาชีพ มี
การบริหารจัดการทางดานตางๆ เชน การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดตอประสานงาน
กับ
ชุมชน สังคม รวมถึงการปรึกษาหารือรวมกันของผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของเปนสิ่งจําเปนยิ่งใน
การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่
องคการไดตั้งไว
การจัดประชุมจึงถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหวิทยาลัยฯไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการ
บริหารจัดการองคการ นําขอมูลที่ไดใชไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯใหมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประชุมใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับการประชุม เขา
รวมประชุมตามจํานวนที่กําหนดอยางนอยชุดละ 2 ครั้ง/ป รวม 8-10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูบริหารและครูไดรับขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการองคการนําขอมูลที่
ไดไปแกไข ปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯใหมีประสิทธิภาพตอไป
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ
เชิงปริมาณ : จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 -กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงาน
3. ดําเนินการโครงการ
4. ประเมินผลการดําเนิน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชสอยในการดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

60,000

-

-

60,000

-

-

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ไดรับงบประมาณในการจัดประชุม
โดยออม : ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการองคการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารทรัพยากร

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.3,4.4

4

10

3

3.1

3

9

7

เงื่อนไข


ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดานสายอาชีพ มี
การบริหารจัดการทางดานตางๆ เชน การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดตอประสานงานกับชุมชน
สังคม รวมถึงการปรึกษาหารือรวมกันของผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ เปนสิ่งจําเปนยิ่งในการ
บริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่องคการได
ตั้งไว
การจัดการประชุมจึงถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหวิทยาลัยฯไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชใน
การบริหารจัดการองคการ นําขอมูลที่ไดใชไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯใหมีประสิทธิภาพตอไป
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประชุมใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1คณะผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับการประชุมเขา
รวมประชุมตามจํานวนที่กําหนด อยางนอยชุดละ 2 ครั้ง/ป รวม 8-10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผูบริหาร และครูนําขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ นําขอมูลที่ได
ไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯใหมีประสิทธิภาพตอไป
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
: นําขอมูลที่ไดใชในการปฏิบัติงานพัฒนาในการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ : จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีและสถานที่จัดประชุมที่เกี่ยวของ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
2. ประสานงานใน
สวนที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินงานตาม
โครงการ
4. ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาใชสอยในการดําเนินงาน

งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

30,000

บกศ.

-

-

รวมทั้งสิ้น
30,000
9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง:ไดรับงบประมาณในการจัดประชุม
โดยออม :ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ
:วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
(ฝายแผนงานฯ และงานบุคลากร)
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ



D1 (Democracy)

ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี



D3 (Drug Free)

4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.3

4

1,10

3,8

3.10,8.3

7

19

5


เงื่อนไข
ความรู


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นของบุคลากรในสถานศึกษาและในอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานีจะประสบความสําเร็จไดจึงควรจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคุณครูไดมีความรูลงมือเขียนจริง
ผูใหคําแนะนํา และตรวจความถูกตองในเบื้องตนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบุคลากรที่เขารับอบรมไดมีความรูในการเขียนผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
5.2
เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการได
5.3 เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะได
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขาราชการ คศ.3 จํานวน 20 คน
6.1.2 ขาราชการคศ.4 จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1
มีบุคลากรที่ไดเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ขาราชการ คศ.3 และขาราชการ คศ.4 จํานวน 70 คนไดรับความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพี่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น และนําความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานและรับสมัคร
ผูเขาอบรม
3. ดําเนินการโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
บกศ.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 14 ชม./
16,800
1,200 บ.(ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ)
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน
4,000
-

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

50 บ./2มื้อ
- คาอาหารวาง จํานวน 40 คน 25 บ./
4 มื้อ

4,000

-

-

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
บกศ.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
7,000
- คายานพาหนะไป กลับ นครราชสีมา7,000
สุราษฎรฯ (เครื่องบิน,รถประจําทางแท็กซี่)
คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก
1,200
- วัสดุในการจัดทําเอกสารอบรม
5,000
- ปายไวนิล
1,200
รวมทั้งสิ้น

39,200

-

หมายเหตุ

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมการอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นทั้งระดับชํานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และวิสัยทัศนในการทํางาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ:ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
3,4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1,4.1,
4.3,4.4

1,2

1,7,10

3

3.3,3.9,
3.1

6

18

7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2545 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ โดยบุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
และบุคลากรสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนที่กาวหนา
ทันเหตุการณ สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมประกอบกับภารกิจหลักของการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะตองจัดการเรียนการสอนอาชี พ
ที่หลากหลายสาขาวิชาชีพให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสงเสริมใหมีความรูเขาใจและมีศักยภาพที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน
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5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาการจัดการ
อาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
6.1.2 ขาราชการครู จํานวน

64คน

6.1.3 บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 2คน

6.1.4 ลูกจางประจํา จํานวน
6.1.5 พนักงานราชการ

6คน
7คน

จํานวน

6.1.6 ครูจางสอน จํานวน

40คน

6.1.7 เจาหนาที่
จํานวน 3
7คน
6.1.8 คนงาน-ภารโรง
จํานวน 6คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูมา
พัฒนาสถานศึกษาพัฒนาตนเองและนักเรียนนักศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
รายงานผลการศึกษาดูงาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2สถานที่ภายในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงาน
ผูเกี่ยวของ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝกอบรม
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

250,000

-

-

50,000

-

-

300,000

-

-

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา สามารถ
บูรณาการและสนับสนุนการอาชีวศึกษาแนวใหมใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ :งานพัสดุและงานอาคารสถานที่ ฝาย
บริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ 

D1 (Democracy)
 ความมีเหตุผล


D2 (Decency)
 การมีภูมิคุมกันที่ดี 

D3 (Drug Free)
 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


ดานที่
3,4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และ
มาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1,3.3,
4.1,4.2

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

1,3

3,6,10

3

3.8

6,7

18,19

7
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สภาพปจจุบันวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี เพื่อให เปนสถานที่ที่สวยงามเหมาะสมแกการเรียนการสอน และ
สุขภาพของบุคลากร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพือ่ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอาคารสถานที่ใหมีความสวยงาม
เหมาะสมแกการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : สามารถปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ 7 ไร
6.2 เชิงคุณภาพ: สามารถรักษาอาคารสถานที่ ใหอยูใ นสภาพที่ใชงานได
นานขึ้นและมีความเหมาะสมสวยงามในการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เชิงปริมาณ
:พื้นที่อาคารตางๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไดรับการปรับปรุงอยางสมบูรณสวยงาม
เชิงคุณภาพ
:พื้นที่ 7 ไร อาคาร 5 อาคาร ไดรับการปรับปรุง
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ หมาย
เหตุ
1
2
3
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการตาม
โครงการ
3. ติดตาม
ประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินก งบอุดห บกศ.
าร
นุน

หมาย
เหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย
- คาจางยามรักษาความปลอดภัย
- คาจางเหมาบริการ
รวมทั้งสิ้น

426,384
-

- 150,000

426,384

150,00
0

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : สามารถปรับปรุงวิทยาลัยใหมีความสวยงามในพื้นที่ 7 ไร
โดยออม : บุคลากร ในวิทยาลัยมีสุขภาพจิตที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ

โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานทะเบียน ฝายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี


D1 (Democracy)
 D2 (Decency)

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.1,1.2 1,2,3
2.5,3.2

1,4,6

1,3

1.1,1.7 4,6,7 14,17,
3.7
18,19

5,7

 D3 (Drug Free)

 เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในแตละปการศึกษาจะมีนักเรียนนักศึกษาเขาใหมในระดับ
ปวช.1 และปวส.1 จึงมีความจําเปนตองทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม เพื่อใชในการตรวจสอบ คนหา
ขอมูลนักเรียนนักศึกษาและใชในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตเกี่ยวกับ
ทักษะหลัก หรือทักษะแกนกลางทักษะอาชีพที่จําเปน
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ :นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.1 และปวส.1 ไดนําบัตรไปใชในการยืมหนังสือจาก
หองสมุดของวิทยาลัยฯ คนหาขอมูลของนักเรียนนักศึกษา และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
: ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
เชิงปริมาณ
: สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษาในการทําบัตรนักศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

พฤษภาคม 2558–กันยายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1.เสนอโครงการ
เพือ่ ขออนุมัติ
2. สรุปและรายงาน
ผล
3. ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง
4. สรุปและรายงาน
ผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

- คาจางทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

-

-

140,700

-

-

140,700

9. ผลที่คาดหวังวาจะไดรับ
โดยตรง
: นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.1 และปวส.1 มีบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเปนบัตร
อิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพคงทน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ“Publishing For Ads”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ :งานประชาสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

 ความพอประมาณ

 D1 (Democracy)

 ความมีเหตุผล

 D2 (Decency)

1,2,3.
4,5,10

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 D3 (Drug Free)

11,12

3

3.1

1

8

3

3.1

7

19

7

 เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของวิทยาลัยฯโดยสื่อสิ่งพิมพนับไดวาเปนแนวทางการ
ประชาสัมพันธที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งในการบริการขาวสารทั้งภายในองคกร หนวยงานภายนอก ตลอดจนชุมชน
และผูปกครองเพื่อใหรับรูขาวสาร และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล องคกร และชุมชน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยฯ โดยผานสื่อสิ่งพิมพ

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1ปายไวนิลประชาสัมพันธตลอดปงบประมาณ
6.1.2แผนปลิวตลอดปงบประมาณ
6.1.3 แผนผับตลอดปงบประมาณ
6.1.
4 จดหมายขาว
6.1.
5ส.ค.ส. ประจําป 2559
6.1.
6วารสารลานเลียบ
6.1.
7ปฏิทินประจําป พ.ศ. 2559
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1สามารถประชาสัมพันธจอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของวิทยาลัยฯไดอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
:มีการติดตั้งชุดกระจายเสียงตามสายประจํางานประชาสัมพันธ จํานวน 1 ชุด
เชิงปริมาณ
:ประชาสัมพันธโดยใชเสียงตามสายอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.สํารวจขอมูล
2. เขียนโครงการ
3. ประสานงานผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินการโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- ปายไวนิลประชาสัมพันธตลอดปงบประมาณ
- แผนปลิวตลอดปงบประมาณ
- แผนผับตลอดปงบประมาณ
- จดหมายขาว
- ส.ค.ส. ประจําป 2559
- วารสารลานเลียบ
- ปฏิทินประจําป พ.ศ. 2559
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

100,000

-

-

100,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :ประชาสัมพันธเสียงตามสายไดอยางชัดเจนทั่วถึงและรวดเร็ว
โดยออม:เพื่อประหยัดเวลา พลังงาน และสะดวกในการสื่อสาร
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการเสียงตามสาย รายการ “Morning Talk”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานประชาสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล


 D1 (Democracy)

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม


 D3 (Drug Free)

 D2 (Decency)

2

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
2.9

1

8

6

6.2

6,7 17,18,19,
20

7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธกิจกรรมและขาวสารตางๆ ผาเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม
และขาวที่นาสนใจ ใหนักศึกษารับฟงกอนทํากิจกรรมเขาแถวในภาคเชา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับรูขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ สาระและความบันเทิงจากเสียง
เพลงในยามเชา
5.2 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียนนักศึกษาโดยตรงทําใหกิจกรรม
นาสนใจขึ้น
5.3 สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และแสดงออกตามลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนนักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

1,2,3.
4,5,10
11,12

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 การประชาสัมพันธกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ โดยใหนักเรียนนักศึกษาเขารวม
ประชาสัมพันธ โดยการสมัครเปนนักประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจ และ ไดแสดงออกในการจัดรายการของวิทยาลัยฯ
และการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯผานการจัดรายการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
:เสียงตามสายรายการ “Morning Talk”ประชาสัมพันธเสียงตามสาย วันจันทร ศุกร เวลา 07.10 - 07.25 น.
เชิงคุณภาพ
:การประชาสัมพันธขาวกิจกรรมโครงการตางๆของวิทยาลัยฯในรูปแบบเสียงตาม
สาย
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1.สํารวจขอมูล
2. เขียนโครงการ
3. ประสานงานผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินการโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

-

-

หมายเหตุ

บกศ.

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมใหนักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
องคกรอื่นๆทราบ
โดยออม:เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่มาสมัครเปนนักประชาสัมพันธ นั้นกลาที่จะแสดงออกไดอยางถูกตอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ :

งานวางแผนและงบประมาณ และงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
3,4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1,4.2

1,3

1,10

3

3.1-3.3,
3.11

3,6

9,17,18

7

9

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทางสําหรับการวางแผนในการของบประมาณ การ
บริหารงานและจัดการศึกษา ตลอดจนทิศทาง เปาหมาย การจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน โดยยึดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี และการประกัน คุณภาพทางการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานีตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 255
9 - 2562

5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
5.2 เพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
5.3 เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 30 เลม และเอกสารเผยแพรในรูปแบบของ CD จํานวน 30
เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ มีบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา จํานวน 170 คน
เชิงคุณภาพ มีแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ ณ หองโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
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. เสนอเพื่อขออนุมัติ
2. จัดตั้งคระกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผล

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและ
คาวัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน*1,200 บาท *6 ชั่วโมง *
2 วัน)
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวาง
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

7,200

-

-

17,000
8,500

-

-

5,000

-

-

37,700

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
9.1 โดยตรง บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
9.2 โดยออม สถานศึกษาไดมีแผนพัฒนาการศึกษา ผายบริหาร ครู เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

: งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.2

4

6,10

3

3.1-3.3,
3.9,3.11

6

17,18

7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวจําเปนตองมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคอันจะนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
5.2 เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

8,9,
12

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 40 เลม และเอกสารเผยแพรในรูปCD
แบบ
จํานวน 20 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. จํานวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559จํานวน 40 เลม
2. นําเสนอในรูปแบบ CD - Rom จํานวน 20 แผน โดยสงเผยแพรใหแตละหนวยงาน
เชิงคุณภาพ การติดตามและประเมินผลโครงการมีประสิทธิภาพ ขอมูลการรายงานผลสามารถนําไป
เปนขอมูลการพิจารณาในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณตอไป
7. สรุปสาระสําคัญของโครงการ :
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. ติดตามโครงการที่เขามาปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ
3. ดําเนินการ
4. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

รายการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ

จํานวนเงิน
งปม.
งบ
ดําเนิ
นการ

งบอุ
ดหนุ
น

บ
ก
ศ.

ห
ม
า
ย
เห
ตุ

-คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

10,0
00
10,0
00

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1ทราบถึงผลการใชยอดเงินจัดสรร-จายจริงตามแผนการปฏิบัติการ
9.2ทราบถึงจํานวนโครงการที่ดําเนินการไมไดดําเนินการ
9.3ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในภาคปฏิบัติงานตามโครงการ
9.4นําขอมูลไปใชในการวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยฯตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.1

1,4

3,4,10

3

3.5

1,2,3,6 2,3,5,6,
7,8,9,12

5,7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเรียนการสอนตองใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลและใชในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งเผยแพร
ขอมูล ขาวสารตางๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีใหหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับ
ทราบและรองรับระบบอินเทอรเน็ตของกระทวงศึกษาธิการรวมไปถึงระบบงานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ระบบ
เครือขายสารสนเทศจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหสามารถรองรับปริมาณการใชงาน
อินเทอรเน็ตและระบบงานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดปญหากับระบบเครือขายสารสนเทศ
สามารถที่จะดําเนินการวิเคราะหและแกไขปญหาไดในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อใหสามารถใหบริการ การดําเนินงานได
อยางรวดเร็ว

4

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและ
ระบบงานตางๆ ของวิทยาลัยฯที่เพิ่มมากขึ้น
5.2 เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาระบบเครือขายสารสนเทศได ในเวลาที่รวดเร็ว
5.3 เพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
5.4 เพื่อใหเปนแหลงคนควาหาความรูของครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายนอก
5.5 เพื่อมีระบบสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพภายในระบบเครือขาย
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตไดไมนอย
กวา 600 เครื่อง
6.1.2จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 2,873คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1วิทยาลัยฯมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใชงาน
อินเทอรเน็ตและระบบงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นได
6.2.2 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาระบบเครือขายสารสนเทศไดในเวลาที่รวดเร็ว
6.2.3 วิทยาลัยฯสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนได
6.2.4 วิทยาลัยฯ สามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชนได
6.2.5 ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถคนควาหาความรูในการเรียนการสอนและการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :
เชิงคุณภาพ :1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ต
และระบบงานตางๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบเครือขายไดในเวลา
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใชงาน
อินเทอรเน็ตและระบบงานตางๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบ
เครือขายไดในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ :1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ต
ไดไมนอยกวา 600 เครื่อง
2. สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาไมนอยกวา 2,873 คน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. ดําเนินการสอบราคา
2. ดําเนินการพัฒนาระบบ
เครือขายสารสนเทศ
3. เชื่อมตอระบบ
อินเทอรเน็ต
4. ใหบริการอินเทอรเน็ต
5. สํารองขอมูล
6. ประเมินผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาครุภัณฑ
- แอกเซสพอยต จํานวน 12 ตัวๆ ละ 14,900 บาท
-SwitchPOE 24Portจํานวน 1 ตัวๆ ละ
50,500 บาท
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

178,800
50,500

-

-

229,300

หมายเหตุ

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง: 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการใชงาน
อินเทอรเน็ตและระบบงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบ
เครือขายไดในเวลาที่รวดเร็ว
2
.ครู อาจารย บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
โดยออม:
1.ชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา
2
.ชวยใหงานตางๆสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)
 ความพอประมาณ 

D2 (Decency)

 ความมีเหตุผล

D3 (Drug Free)
 การมีภูมิคุมกันที่ดี 

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

ดานที่
4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.1

4

10

3

3.5

1,2,3,6 2,3,4,
5,7,9,17
18

5,7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน จึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
ในการใชงานและเปนหลักฐานในการอางอิงได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อการเก็บขอมูลไดทันสมัย สะดวก และปลอดภัย
5.2 เพื่อคนควาและปรับปรุงการใชประโยชนจากขอมูลไดอยางรวดเร็ว
5.3 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารงานของสถานศึกษา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1เอกสารขอมูลสารสนเทศ จํานวน 70 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1มีการจัดเก็บขอมูลไดครบทุกขอมูล
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : จัดเก็บขอมูลไดสะดวก คนหาขอมูลไดรวดเร็วและปลอดภัย
เชิงปริมาณ : จัดทําเอกสารเผยแพร จํานวน 70 ชุด
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาการดําเนินการ : ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดําเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. รวบรวมขอมูล
2. วิเคราะหขอมูล
3. จัดเก็บขอมูล
4. เผยแพรขอมูล
5.ประเมินผลและรายงานผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

10,000

-

-

10,000

-

-

โดยตรง :
โดยออม :

พัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ
บุคลากรไดใชขอมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสัมมนาและลงนามความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการสัญจร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานความรวมมือ ฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
4

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
4.4

1,2

2,8,9

3

3.2,3.12

3

9

4

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ รัฐบาล เปนโครงการความ
รวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยกันจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพซึ่งเปนกระบวนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือการเสริมสรางให
บุคคลมีความรูและทักษะ ทักษะในวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะพรอมทั้งใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ โดยสามารถนําทักษะความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพสราง
ผลผลิตสรางรายไดเกิดการพัฒนาอาชีพอยางมั่นคงและยั่งยืน

4,12

ดังนั้น เพื่อเปนการสรางเครือขายและความรวมมือในโครงการจัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษาจึงไดจัดการ
ลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการที่ยังไมไดรวมลงนาม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประสานความสัมพันธกับสถานประกอบการในการใหความรวมมือรับนักเรียนนักศึกษาเขา
ฝกประสบการณวิชาชีพและฝกอาชีพ
5.2 เพื่อลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือจํานวน 5 แหง
6.1.2ครูฝกและผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี จํานวน 5คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับองคกรตั้งแตภาคการผลิตเอกชนรัฐวิสาหกิจ
ภาครัฐและชุมชน ตามโครงการความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1.สถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือ จํานวน 8 แหง
2. ครูฝกและผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี จํ5านวน
คน
เชิงคุณภาพ: 1. สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนครูฝก และผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีความรู ความเขาใจในวิธีการดําเนินการและรวมมือไปในทิศทางเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558- กันยายน2559
7.2สถานที่ จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานประกอบการตางจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

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. ขออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ

2. ขออนุญาตดําเนินงาน
ตามโครงการ
3. ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามประเมินผล สรุป
และรายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางและฝกอบรม
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

10,000

-

-

10,000

-

-

20,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยออม:สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการสงเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงาน
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

: งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู


 คุณธรรม

D1 (Democracy)


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2

1,4

1,2,3,7

5

5.1,5.2

1,5

4,15

5,7

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา โดย
มุงเนนการคิดคน วิเคราะห ประดิษฐ ทดลอง และสรางสรรคผลงานที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ
เพื่อสนองนโยบายดังกลาวงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาไดมีโครงการใหนักเรียนนักศึกษาได
สรางสรรคและพัฒนาผลงานการนําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี /โครงงาน และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประโยชนที่
เกิดขึ้นนั้นนอกจากผูเรียนโดยตรงแลว องคความรูที่เกิดขึ้นจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป

2-12

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานอาชีวศึกษาของชาติ
5.2เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรูในกระบวนการประดิษฐคิดคนให
เกิดนวัตกรรมใหม
5.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในวิชาชีพของ
ตนเอง
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษามีการทําสื่อนวัตกรรม /เทคโนโลยี /โครงงานและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหมไมนอยกวา 2 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจ และทักษะการใชกระบวนการประดิษฐคิดคน
สามารถแกปญหาและศึกษาคนควาองคความรูดวยตนเอง
6.2.2เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนใน
วิชาชีพของตนเอง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษามีการความรูความเขาใจ และทักษะการใชกระบวนการประดิษฐ
คิดคนสามารถแกปญหาและศึกษาคนควาองคความรูดวยตนเอง
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษา มีการทําสื่อนวัตกรรม /เทคโนโลยี /โครงงานและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหมรวมกันไมนอยกวา 2 ผลงาน
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. ประชุมกลุม
2. ทําเรื่องการขออนุมัติ
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
4. ดําเนินการจัดทํา
5. ประกวดแขงขัน/จัดแสดงผลงาน
6. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

หมายเหตุ

บกศ.

รอ
งบประมาณ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ
คนรุนใหมฯ
-

-

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง: นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถนําทักษะจากการเรียนการสอนใน
วิชาชีพนํามาแกปญหาและคนควาหาความรูดวยตนเอง

โดยออม:
ในวิชาชีพของตนเอง

นักเรียน นักศึกษา สามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการนํารองการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในสังคมและชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

: งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู


 คุณธรรม

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2

1,4

1,3,4,
7,10

3,5,6 3.7,3.12, 1,4,6, 1,3,13,
5.1,5.2, 7 14,17,
6.2

5,7

4,10,
11,12

18,19,
20

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล ขอ 8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมรวมถึงพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอ6.วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนและนโยบายการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 4 มิติของ ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในมิติที่ 2

การพัฒนาคุณภาพดานคุณภาพการเรียนการสอนขอ2.10 วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปน
ผูประกอบการ และขอ2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน ซึ่งนโยบายดังกลาวใหความสําคัญ
ตอการพัฒนานักวิจัยทั้งผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคุณคาของผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะตองไดรับการ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนอยางแทจริง รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ.
2559 – 2562 พันธกิจขอ2.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สิ่งสําคัญของกระบวนการวิจัยซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน ทองถิ่นละประเทศชาติคือ
การเผยแพรผลงานใหสาธารณชนรับทราบหรือการนําผลลัพธจากการวิจัยนําไปใชประโยชน ดังนั้น เพื่อเปนเวทีให
นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณดานวิชาการ อันนํามาซึ่งการพัฒนาองคความรูใหม ๆ สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายการวิจัยใหมี
ความเขมแข็ง เปนการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยในวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน รวมทั้งเปนการรองรับสําหรับการประเมินคุณภาพ สํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคใต 1 จึงขอเสนอโครงการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1ซึ่งสนองตอ
นโยบายรัฐบาล และพันธกิจของหนวยงานตนสังกัด
ซึ่งเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูและผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อสรางมูลคาและมาตรฐานชุมชน อีกทั้งเปนแนวทางใหชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายไดในชุมชน สนับสนุนบูรณาการการเรียนการสอนดานงานวิจัย โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และ
ครูมีการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนประโยชนกันชุมชนและไดรับการยอมรับ
จากชุมชน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู พัฒนา
นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑชุมชน ในการปฏิบัติจริงในชุมชน
5.2เพื่อสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 ที่ไดรับการ
ยอมรับและ นําไปใชประโยชนในชุมชนและสังคม
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
จริงในชุมชน
5.4 เพื่อสนับสนุนศูนยจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนใหเขมแข็งและดําเนินการอยางถาวรสรางรายไดเพิ่ม
ใหแกชุมชน
24

24

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1เพื่อสนับสนุนศูนยจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนใหเขมแข็งและดําเนินการอยางถาวรสราง
รายไดเพิ่มใหแกชุมชน

6.1.2อบต./ชุมชนที่เกี่ยวของ/หนวยงามที่เกี่ยวของไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยและ
นวัตกรรมของสถานศึกษานํารอง จํานวนชุมชนละ 40 คน มีผลงานวิจัยเขารวมเผยแพรในรูปแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร จํานวน 40 เรื่อง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ไดเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูชุมชน เพิ่มมูลคา สรางมาตรฐานใหกับชุมชนและ
สามารถประกอบอาชีพได
6.2.2นักเรียน นักศึกษา ครู แลละชุมชนมีทักษะประสบการณและความเชื่อมั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพ และปฏิบัติงานจริง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ครู และชุมชนมีทักษะประสบการณและความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานจริง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ
- ประชุมเพื่อจัดหาผูรับผิดชอบ
- ติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวย
งานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตาม
โครงการ
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุมวางแผนการดําเนินงานตาม
โครงการ
2. ดําเนินการตามโครงการ
- ประสานงานกับชุมชนและหนวย
งานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรายละเอียดผลงาน
วิจัยที่ใชในการนํารองการดําเนินงานตาม

โครงการ
- กําหนดวันและสถานที่ในการดําเนินงาน
- จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
งานที่รวมโครงการนํารองฯ
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
- นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
(ที่ผานการคัดเลือกของแตละสถานศึกษา)
3. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
บกศ.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คนๆ
ละ 600 บาท จํานวน 20 ชั่วโมง
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
จํานวน 40 คนคนๆ ละ 200 บาท
จํานวน 2 มื้อ
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ
และวิทยากร จํานวน
10 คนๆ ละ 200 บาท จํานวน 2 มื้อ
- คาอาหารเย็นผูเขารวมอบรมจํานวน
40 คนๆ ละ
300 บาท จํานวน 1 มื้อ
- คาอาหารเย็นคณะกรรมการและ
วิทยากร จํานวน 10คน
คนละ 300 บาท จํานวน 1 มื้อ
- คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาอบรมและ
คณะกรรมการ จํานวน 40 คนคนๆละ
240 บาท จํานวน 2 วัน
- คาที่พักคณะกรรมการและวิทยากร
จํานวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท
จํานวน 2 วัน
- คาที่พักผูเขารวมอบรมและวิทยากร

60,000

-

-

16,000

-

-

4,000

-

-

12,000

-

3,000

-

19,200

-

24,000

-

รอ
- งบประม
าณจาก
- สถาบัน
อาชีวศึก
- ษา
ภาคใต 1
-

96,000

-

-

30,800

-

-

35,000

-

-

จํานวน 40 คนๆ ละ 1,200 บาท
จํานวน 2 วัน
- คาใชจายในเดินทางและฝกอบรม
คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดทําเลมวารสารและวัสดุ
สํานักงาน

รวมทั้งสิ้น

300,000

-

-

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหสาธารณชนไดรับทราบ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน ทองถิ่นละประเทศชาติ

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไดรับการตอยอดเชิงพาณิชยและการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
3. ไดสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน
4. ชุมชนไดรับประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษานํารองของสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต 1
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินตามแนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม
(Srufflebeam’s CIPP Model) ประกอบดวยบริบท ปจจัยปอน กระบวนการ และผลผลิContext,
ต ( Input,Process and
product) โดยประเมินทุกระยะของโครงการ ไดแก กอนดําเนินการระหวางทําโครงการ และหลังโครงการ

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ
: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
1,2,3,4 ทุกขอ 1,2,3,4 3,5,6,7 ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ ทุกดาน ทุกตัวบงชี้ 5,7 ทุกขอ
2.1,2.5 5,6
2.6,2.7

คุณธรรม


ทุกข้อ
ทุกข้อ

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารซึ่งเปนขอมูลที่จะสะทอน
ใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาวาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดเพียงใด จึง
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่สถานศึกษาจะตองประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการของสถานศึกษา
5.3เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน

5.1

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1ประชุม/สัมมนาบุคลากร จํานวน 140 คน
6.1.2 คูมือการประเมินมาตรฐาน จํานวน 150เลม
6.1.3เอกสารรายงานประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
แผนกวิชาและรายบุคคลจํานวน 120 เลม
6.1.4แผนซีดีรอม
จํานวน 50 แผน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูรับการสัมมนา มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดในระดับดี
6.2.2 มีระบบจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพนาสนใจ และทันสมัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:บุคลากร จํานวน 140 คน เอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

จํานวน 410 เลม ซีดีรอมเผยแพร จํานวน 50 แผน
เชิงคุณภาพ:การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีทุกตัวบงชี้
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558– กันยายน 2559
7.2สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 เหตุ

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. ประชุมชี้แจง ทําคูมือมาตรฐานการศึกษา
2. ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

หมวดรายจาย

จํานวนเงิน
หมาย
งปม.
เหตุ
บกศ.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและคา
วัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
18,000
ทุก
ภายในสถานศึกษา (หัวหนา
รายการ
แผนก/งาน)
ถัว
* คาอาหารวาง (60 คน x 25
9,000
- เฉลี่ย
บาท x 12 มื้อ)
6,000
ตาม
- คาใชจายประชุม
จายจริง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
20,000
ภายในสถานศึกษา (คนภายนอก)
* คาอาหารกลางวัน (60 คน x
75 บาท x 2 มื้อ)
* คาอาหารวาง (60 คน x 25

บาท x 4 มื้อ)
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

53,000

-

-

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง: 1. บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาไดรับความรูการประกันคุณภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ1 ชวย 9
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

ความพอประมาณ


ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
1,2,3,4 ทุกขอ 1,2,3,4 3,5,6,7 ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ ทุกดาน ทุกตัวบงชี้ 5,7 ทุกขอ
2.1,2.5 5,6
2.6,2.7
ทกข้อ
ทุกข้อ

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสราง “หวงโซคุณภาพทางการศึกษา” ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หนุนเสริมการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการ อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา
ในการนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวทาง“1 ชวย 9" (1 สถานศึกษา ชวย 9 สถานศึกษา)
ซึ่งเปนแนวทางที่สนับสนุนใหสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ใน
ระดับดีมาก ที่มีจิตอาสา สมัครเปนแกนนําในการใหความรวมมือชวยเหลือการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับคุณภาพต่ํากวาดีมากใหมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เปนความรวมมือระหวาง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กับสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการฯ เสมือน “หมื่นมิตร” รวมพัฒนาใน

ลักษณะ “หวงโซคุณภาพทางการศึกษา ” ที่กระจายออกไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง นําไปสู
“วิถีชีวิต
คุณภาพ” ที่เชื่อวาเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีความตระหนักและมีจิตอาสา โดยลงนามความรวมมือในระยะ ที่
สอง เพื่อเขารวมโครงการ 1 ชวย 9 ของ สมศ. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549 -2553)ต่ํากวา
ระดับดีมาก นําผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรวมทั้งขอเสนอแนะไป
5.2 เพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) หรือ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับดีมาก สามารถพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ
5.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ.2549 -2553) หรือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับดีมากกับ
สถานศึกษาอื่นๆ ที่ผลการประเมินระดับต่ํากวาใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 9 แหงเขารวมโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ:
6.2.1 สถานศึกษาทั้ง 9 แหง ไดรับความรู และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :สถานศึกษา 9 แหง มีผลการประเมินภายนอกรอบสามสูงกวารอบสอง
เชิงปริมาณ :มีสถานศึกษา 9 แหง เขารวมโครงการ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สถานศึกษาภายในจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการเคก-คุกกี้ ของขวัญปใหม 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ ฝายแผนงานฯ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)
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คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1,3.2

1,4

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม


1,6,7,10

3

3.9

1,2,3, 1,2,3,
4,6,7 5,8,9,

7

4,5,7,
1,12

13,14,15,
17,18,19,
20

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติจริง เพื่อการฝกประสบการณและทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานีไดจัดทําโครงการเคก คุกกี้ ของขวัญปใหม 255 9 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
พรอมทั้งสรางอาชีพสรางรายไดใหกับนักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
5.2เพื่อฝกนักศึกษาใหทํางานเปนทีม
5.3 เพื่อฝกการทําธุรกิจขนาดยอมในสถานศึกษา

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาประมาณ3,000 คน รวมดําเนินโครงการเคก-คุกกี้ ของขวัญปใหม9255
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรูความสามารถในการดําเนินการจัดทําการบริการจําหนายตามรูปแบบของธุรกิจ
ขนาดยอม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน รวมปฏิบัติกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ: นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความสามารถ ดําเนินการจัดทําบริการ จําหนายตามรูปแบบ
ธุรกิจขนาดยอมไดเปนอยางดี สังคมผูปกครอง ยอมรับและพึงพอใจ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาธันวาคม 2558
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ มิ. ก. ส. ก.
ต.ค.
ย. ค ค พ ค ย .ค ย ค ค ย
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. การดําเนินงาน
4. สรุปรายงานผล
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

100,000

-

-

100,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง:
นักเรียนนักศึกษาไดรวมปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณจริง
โดยออม:
นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความสามารถมีทักษะ มีรายไดระหวางเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชาสัมพันธศูนยบมเพาะ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล



D1 (Democracy)
D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.5,2.1, 1,2,3
2.6,2.9,
3.2

1,3,7,8

4

4.1

4

14

5
7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ใหสามารถนําความรู ทักษะวิชาชีพ เพื่อสราง
เสริมประสบการณเชิงพาณิชยใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมได
อยางมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ศิษยเกาและประชาชนทั่วไปทราบภาระงาน และเผยแพรกิจกรรม ขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จึงไดมีการประชาสัมพันธ กระจายขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมตางๆใหผูสนใจทราบ และนําความรูไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสรางประสบการณเชิงพาณิชย
ใหพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

4

5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวสารการดําเนินงานของงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการ
ศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา ศิษยเกาและประชาชนทั่วไปทั้งใน และตางจังหวัดทราบ
5.2 เพื่อสรางโอกาส สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําธุรกิจในสถานศึกษามี
โอกาสในการเปนเจาของกิจการในอนาคต
5.3เพื่อเพิ่มศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ทั้งศิษยปจจุบันและศิษยเกาใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการเปน
ผูประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ: ดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ จํานวน 4 รายการ
6.1.1ประชาสัมพันธเสียงตามสาย หนาเสาธง ในเว็บไซดวิทยาลัยฯ และการประชุมของวิทยาลัย
ฯ
6.1.2 ปรับปรุงปายศูนยบมเพาะฯ และโลโกใหมใหเปนปจจุบันตามคูมือ ประจําป 2558
6.1.3 จัดทําเอกสาร วารสารประจําเดือนเผยแพรใหนักเรียน นักศึกษา และครูที่สนใจทราบ
6.1.4 จัดทําจดหมายขาวประจําปเผยแพรใหทุกสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
6.1.5 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน ที่มาศึกษาดูงานศูนยบมเพาะ ฯ ตอนแบบ 5 ดาว
(1 ใน 6 สถานศึกษาของภาคใต)
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา ครูและประชาชนทั่วไป ทราบภารกิจการดําเนินงานของ
ศูนยบมเพาะ และมาใชบริการการใหคําปรึกษาการประกอบธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีคุณภาพดีขึ้นมี
รายไดมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา ครู และประชาชนมาใชบริการและศึกษาดูงานเพื่อ
นําไปพัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ และธุรกิจของตนเอง และจํานวนชิ้นงานในการจัดทําและใหบริการ
เชิงคุณภาพ :นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา ครู และประชาชนมาใชบริการและศึกษาดูงาน
ทักษะการทํางานเพื่อไปพัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ และธุรกิจของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยฯไดใชขอมูลในการประกัน
สถานศึกษามีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ หองโสตทัศนูปกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. รับมอบหมายงานหรือนโยบาย
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
4. ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ
5. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ประเมินผลโครงการ
8. สรุปผลและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- จัดทําวารสารประจําเดือนและจดหมายขาว
- ปายไวนิลประชาสัมพันธธุรกิจตางๆ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

5,000
5,000

-

-

10,000

-

-

รองบโครงการ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา ครู และบุคคลทั่วไปทราบการดําเนินงานของศูนยบมเพาะฯ และใชบริการใน
การขอรับคําแนะนําดานบัญชี การเงิน การตลาดแผนธุรกิจ เพื่อใชในการจัดการและพัฒนาธุรกิจของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผูประกอบธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ดานที่

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


1.1
2.5

การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


3.1

เงื่อนไข

ความรู


มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

1,2,3,4

2,4,6,
8,9

2,3,4,6

2.1
3.8

1
2

1,2,3,
5,6,8,

4.1

6

17,18,

6.1

7

19,20

5,7

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมพัฒนาผูประกอบการใหมและถือเปนกลยุทธสําคัญใน
การฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดวยการสรางผูประกอบการใหมๆ หรือผูประกอบการ
อาชีพอิสระใหม และหาแนวทางในการชวยเหลือ พัฒนาผูประกอบการเดิม ที่ยังคงมีศักยภาพใหอยูรอด เพื่อให
ผูประกอบการทั้งรายใหม และรายเดิมสามารถดํารงอยู และเจริญกาวหนา ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อัน
จะทําใหประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีที่กวางขึ้น สรางรายไดเพื่อนํามาพัฒนาประเทศตอไป

4

เพื่อนําสูการปฏิบัติจริง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ใหกับ
นักเรียนระดับปวช.3 และนักศึกษาระดับปวส.2 ที่จะสําเร็จการศึกษา และผูที่สนใจ ไดรับความรู ทักษะ และ
ประสบการณเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหม และไดฝกการเปนผูประกอบการในขณะที่กําลังศึกษา และขยาย
โอกาสการเปนเถาแกนอยใหกับนักเรียน นักศึกษาสามารถรวมสมัครเขารับการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ และ
ประกวดแผนธุรกิจ เพื่อไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดยอม และสงแผนธุรกิจเขารวมประกวดใน
โครงการกรุงไทยยุววาณิช และโครงการอมรมเสริมศักยภาพนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1เพื่อสนองตอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสรางผูประกอบการใหม
5.2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณในการ เขียนแผนธุรกิจ แกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ใน
สถานศึกษา
5.3เพื่อสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน และฝกประสบการณตรงใหกับผูเรียนในการนําไปประกอบอาชีพ
ในอนาคตและเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.2นักเรียน ระดับปวช.3 นักศึกษา ระดับปวส.2 และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน ไดผานการ
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเสริมสรางการเปนผูนํา และไดรับเกียติจากวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:ครูแตละชมรมวิชาชีพไดมีสวนรวม และใหคําปรึกษาธุรกิจ ไมนอยกวา 2 ธุรกิจ และ
จํานวนรายไดจากการขายสินคาและบริการ ของแตละธุรกิจ
เชิงคุณภาพ :ครูที่ปรึกษามีทักษะการทํางาน ตามกระบวนการ PDCA และกลาจัดทําธุรกิจมาก
ขึ้น และ ครูไดมีความมั่นใจและกลาใหคําปรึกษา และมีความเปนผูนํา
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ หองโสตทัศนูปกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
3. กําหนดหลักสูตรและติดตอวิทยากร
4. ประชาสัมพันธและรับสมัครผูสนใจ
5. ดําเนินการโครงการ
6. ประเมิน สรุปผลและรายงาน
โครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาของที่ระลึกวิทยากร
คาใชสอย
- คาเดินทาง/คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
- คาวัสดุ/อุปกรณในการอมรม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

1,000

-

-

12,000
1,000

-

-

1,000

-

-

15,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูมีความรู ทักษะในดานตางๆ มีความมั่นใจและพรอมในการใหคําปรึกษา
9.2นักเรียน นักศึกษามีรายไดจากการประกอบธุรกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

รองบโครงการ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และสถานศึกษา ประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล



D1 (Democracy)
D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.5,2.7, 1,2,3
3.2

1,3,7,8

3

3.2

1

2

5,7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ใหสามารถนําความรู ทักษะวิชาชีพ เพื่อสราง
เสริมประสบการณเชิงพาณิชยใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมได
อยางมั่นคงและยั่งยืนมา นอกจากนี้งานศูนยบมเพาะฯยังไดมีผลงานดีเดนระดับ 5 ดาว จากการประเมินผล
ติดตามผลจากคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคใต ไดคะแนนสูงสุด แลวนั้น
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษากลุมที่ดําเนินธุรกิจไดไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติธุรกิจจริงและ
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการจัดการดานธุรกิจ จึงไดจัดใหนักเรียน นักศึกษา และครูไปศึกษา

4

ดูงานในสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาสนใจ และทําธุรกิจใหศูนยบมเพาะประสบความสําเร็จระดับ 5
ดาวในภาคอื่นๆ
5.วัตถุประสงค
5.1เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบการธุรกิจ และครูที่ปรึกษาธุรกิจไดเห็นประสบการณตรงใน
การดําเนินธุรกิจนํามาประยุกต และพัฒนาธุรกิจของตนเอง
5.2 เพื่อสรางโอกาส สนับสนุน และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําธุรกิจในสถานศึกษามีโอกาส
ในการเปนเจาของกิจการในอนาคต
5.3เพื่อเพิ่มศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจ
5.4 เพื่อสรางความตระหนักใหผูเรียนสายอาชีพ ไดนําความรูไปฝกประกอบอาชีพเพื่อหารายได
5.5 เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ ครู อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการวางแผนการ
ทํางานตามกระบวนการ PDCA
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทําธุรกิจ และครูที่ปรึกษา จํานวน 61 คน
6.1 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และครูไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และ
พัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีคุณภาพดีขึ้น มีรายไดมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
- ครู และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ
- จํานวนรายไดจากการขายสินคา และบริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการทํางาน ตามกระบวนการ PDCA และกลาจัดทําธุรกิจ
มากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา ไดมีความกลาแสดงออก และมีความเปนผูนํา
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของนักศึกษา
สถานศึกษา ณ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจในภาคอื่นๆ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. รับมอบหมายงานหรือนโยบาย
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
4. ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ
5. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ประเมินผลโครงการ
8. สรุปและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาของที่ระลึก
คาใชสอย
- คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
- คาเชารถทัวร
คาวัสดุ
- คาปายไวนิล และคาวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

1,000

-

-

7,650
15,000

-

-

350

-

-

24,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษา และครูไดรับประสบการณตรงจากผูประกอบอาชีพ

รองบโครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา

- นักเรียน นักศึกษานําทักษะและประสบการณไปใชในการจัดการธุรกิจของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล



D1 (Democracy)
D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.1,2.5, 1,2,3,4 2,4,6,8, 2,3,4,6 2.1,3.8, 1,2,3
3.1
9
4.1,6.1

2,8,9

5,7

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ใหสามารถนําความรู ทักษะวิชาชีพ เพื่อสราง
เสริมประสบการณเชิงพาณิชยใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมได
อยางมั่นคงและยั่งยืนมาอยางตอเนื่อง และไดปรับปรุงขอมูลดานโลโกเพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจของผูมาใชบริการ
ปรับปรุงขอมูลตามคูมือศูนยบมเพาะตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

7,10,
12

เพื่อใหการดําเนินการบริการครู นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา และประชาชนกลุมตางๆไดมาใชบริการ
ไดรับความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินการและพัฒนางานใหประสบความสําเร็จ มีความจําเปนตองจัดประชุม
ปรึกษาหารือ และเตรียมวัสดุอุปกรณสํานักงาน อาทิ เชน จัดซื้อหมึกพิมพ จัดทําปายโครงสรางการบริหารงาน
จากสถานศึกษา และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรใหดี
ยิ่งขึ้น
5.2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการพิมพงานรายงานผลการดําเนินงานใหกับกลุมธุรกิจที่ดําเนินการ
5.3เพื่อ เปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะฯ จัดทําปายไวนิล และจดหมายขาว
ประชาสัมพันธ
5.4 เพื่อสรางโอกาส สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําธุรกิจในสถานศึกษามี
โอกาสในการเปนเจาของกิจการในอนาคต
5.5 เพื่อใหคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่เขาศึกษาดูงานไดนําความรูและทักษะที่ไดรับไปพัฒนาศูนย
บมเพาะฯ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณคณะครู นักเรียนนักศึกษาที่เขาศึกษาดูงานทั้งภายใน ภายนอกจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจมีทักษะการขายและ
ใหบริการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
- หมึกพิมพ สําหรับพิมพงานของเครื่องปริ้นภายในสํานักงานศูนยบมเพาะฯ
- ปายโครงสรางการบริหารงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
จํานวน 1 ปาย
- ปายไวนิล ประชาสัมพันธ จํานวน 3 ปาย
- จดหมายขาว ประชาสัมพันธ จํานวน 500 แผน
เชิงคุณภาพ :บุคลากรของงานศูนยบมเพะฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ณ หองศูนยบมเพาะฯ อาคาร 4 ชั้น 1วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ติดตอสอบถามราคา
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- ปายโครงสรางการบริหารงานศูนยบมเพาะฯ
โลโกแบบใหม และปายไวนิล
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

8,000

-

-

17,000

-

-

25,000

-

-

รองบโครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สํานักงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ไดรับการปรับปรุงที่ทันสมัย และ
เปนไปตามโครงสรางการบริหารงานศูนยบมเพาะฯ
9.2 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เขาศึกษาดูงานไดนําความรูและทักษะที่ไดรับไปพัฒนาศูนย บม
เพาะฯตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพครูและผูประกอบธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล



D1 (Democracy)
D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.1,2.5, 1,2,3,4 2,4,6,8, 2,3,4,6 2.1,3.8, 2,3,4,6, 5,7,8,12, 5,7
3.1
9
4.1,6.1 7 17,18,19,
20

7,10,
12

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ใหสามารถนําความรู ทักษะวิชาชีพ เพื่อสราง
เสริมประสบการณเชิงพาณิชยใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมได
อยางมั่นคงและยั่งยืนนั้น
ในการนี้ งานศูนยบมเพาะฯ เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพครูซึ่งเปนผูนํามีหนาที่ใหคําปรึกษา
ดานตางๆ ตั้งแตดานการเงิน การบัญชี การตลาด ดานสถานที่ชองทางการจัดจําหนาย และที่ปรึกษาแผนธุรกิจให
มีความรูในการทําหนาที่ใหคําปรึกษาได จึงไดจัดสงครูที่ปรึกษาธุรกิจเขารับการอบรมรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดกําหนดจัดโครงการ “สงเสริม พัฒนาศักยภาพครูและผูประกอบการธุรกิจ ”

ใหมีศักยภาพในการเปนผูใหคําปรึกษาใหลูกศิษยเปนผูประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
ธุรกิจ โดยนําความรูในวิชาชีพนําไปประกอบธุรกิจไดทั้งภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา และเมื่อธุรกิจ
ประสบความสําเร็จออกไปจะไดมีโอกาสเปนเถาแกนอยไดตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจใหมีทักษะ และมีศักยภาพในการถายทอดความรู
5.2 เพื่อเพิ่มความรูประสบการณ ดานการประกอบธุรกิจ ดานการเงิน การบัญชี การตลาด ซึ่งใหครูผูทําหนาที่ให
คําปรึกษา
5.3เพื่อ เพิ่มศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจ
5.4 เพื่อสรางโอกาสสนับสุนน และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําธุรกิจในสถานศึกษามี
โอกาสในการเปนเจาของกิจการในอนาคต
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณครูที่ปรึกษาธุรกิจ ครูที่สนใจ จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู และที่ปรึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:ครูแตละชมรมวิชาชีพไดมีสวนรวม และใหคําปรึกษาธุรกิจ ไมนอยกวา 2 ธุรกิจ
และมีจํานวนรายไดจากการขายสินคาและบริการของแตละธุรกิจ
เชิงคุณภาพ:ครูที่ปรึกษามีทักษะการทํางานตามกระบวนการ PDCA และกลาจัดทําธุรกิจมากขึ้น
และครูไดมีความมั่นใจ และกลาใหคําปรึกษา และมีความเปนผูนํา
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ณ หองประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
3. กําหนดหลักสูตรและติดตอวิทยากร
4. ประชาสัมพันธและรับสมัครผูสนใจ
5. ดําเนินการโครงการ
6. ประเมินผล สรุปและรายงาน
โครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาของที่ระลึกวิทยากร
คาใชสอย
- คาเดินทาง/คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
- คาวัสดุ/อุปกรณในการอบรม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

1,000

-

-

12,000
1,000

-

-

1,000

-

-

15,000

-

-

รองบโครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูมีความรู ทักษะในดานตางๆ มีความมั่นใจและพรอมในการใหคําปรึกษา ซึ่งทําใหนักเรียน นักศึกษามี
รายไดจากการประกอบธุรกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
1. หนวยงานรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2,3.3

3

11

6

6.1

5

15

5

5,11,

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบันหลักการและเหตุผล
ดวยในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดสุราษฎรธานีมีประเพณีที่ดีงามเปนเอกลักษณของจังหวัดและปฏิบัติ
สืบตอกันมาชานาน คือการชักพุมผาปา ซึ่งมีทั้งพุมผาปาของเอกชนและหนวยงานราชการจํานวนมาก สะทอนให
เห็นถึงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีอันดีงามของไทยวิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเปนสถานศึกษาที่มีพันธกิจ
ในการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา มีสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพมาใชในการฝก
ประสบการณโดยจัดทําพุมผาปาเพื่อสืบสานประเพณีของจังหวัด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชความรูและทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพ

5.2 เพื่อรวมสงเสริมอนุรักษและสืบสานประเพณีทองถิ่น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมจํานวน 3,023 คน
6.2
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรไดมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีของทองถิ่นอันดีงาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมตางๆ ทําใหมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสมรรถนะอาชีพตามความตองการของตลาด
เชิงปริมาณ
: ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. เสนอโครงการ
2.แตงตั้งกรรมการ
3.ประชุมคณะกรรมการ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

บกศ.

หมายเหตุ

เก็บ

คาใชจาย
จากนักเรียน
นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเรียนไดใชความรูและทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพเกิดเปนผลงานสรางสรรค
9.2 ผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริม อนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถิ่น โดยสะทอนถึง
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


1

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
1.1,1.2 1,2,3,4

1,3,5,6

4

4.1

1,2,6,7 1,2,3,5, 5,7 4,6,9,
17,18,
11
19,20

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ไดกําหนดเจตนารมณในการพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
มีคุณภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคมคุณธรรม สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทรตอ
กัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคควบคูไปกับสมรรถนะอาชีพจึงไดตระหนักถึงการพัฒนาในเรื่อง
ดังกลาว

5. วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนคนที่ยอมรับของสังคม และสถาน
ประกอบการ
6. เปาหมาย และชั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา
6.2เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
7. กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินโครงการ
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 – กันยายน2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประขุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
1. กิจกรรมชมรม
1.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- การบัญชี
- เลขานุการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมา
ย
เหตุ

- ธุรกิจโรงแรม
- การขายและการตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- โลจิสติกส
- คหกรรมศาสตร
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- วิจิตรศิลป
- ออกแบบ

กิจกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก
1.2 ชมรมตามความสนใจ
- อนุรักษธรรมชาติฯ
- ลูกเสือวิสามัญ
- อย. อาชีวะ
2. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
2.1 องคการ อธท.
2.2 องคการ อคท.

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมา
ย
เหตุ

2.3 องคการ อศท.
3. กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
3.1 ชาติ
3.2 ศาสนา
3.3 พระมหากษัตริย
3.4 อื่น ๆ
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
1.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
1.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
1.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
1.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ

2. เสนอขออนุมัติโครงการ
2.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
2.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ

กิจกรรม
2.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
2.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ
3. ดําเนินการตามโครงการ
3.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
3.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
3.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมา
ย
เหตุ

- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
3.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ
4. สรุปผลและรายงานผลโครงการ
4.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
4.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
4.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
4.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมา
ย
เหตุ

- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางและฝกอบรม
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

22,400

-

-

33,600

-

-

56,000

-

-

รองบโครงการ
เรียนฟรี 15 ป

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
โดยออม
ชวยลดปญหาดานตาง ๆ ของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรและสังคมไทยมีประชากรที่มีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติคนดี คนเกง ศรีอาชีวะ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
2

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
2.5

1,2

1,6,7,10

4

4.1

1,2,3,6, 1,2,3,5,
7 9,17,18,

1

4,9

19

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่เปาหมายของการวัดการศึกษาคือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ทั้งการมีแบบอยางที่
ดีจะชวยทําใหผูเรียนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดวย ดังนั้นการยกยองเชิดชูเกียรติประพฤติปฏิบัติดี
จะชวยกระตุนและสรางความตระหนักใหกับผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี

5.วัตถุประสงค

5.1 เพื่อใหครูบุคลากรนักเรียน นักศึกษา มีแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
5.2เพื่อสงเสริมสนับสนุนให ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสรางสรรค
5.3 เพื่อยกยองเชิดชู คนดี คนเกง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ทุกคนทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณคาของการทําความดี
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ที่ประพฤติปฏิบัติดี สามารถเปนแบบอยางแก
ผูอื่น ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ตระหนักในคุณคาของความดี
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค. ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. สรุปผลและประเมินโครงการ
6. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

7,000

-

-

7,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง: นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี
โดยออม: นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรมีแบบอยางและตระหนักใหเห็นคุณคาของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่
2,3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
2.6,3.1

1-4

1,3,4,6,
7,8,9,10

8

8.1-8.10 1,2,3, 1,2,3,8, 5,7
6,7 17,18,

1,2

19,20

4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรูประชาชนใหรูวิถีการใช การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะ
ชางชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน ตลอดจน
สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อ
สรางมูลคาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ประชาชนใหถูกวิธีการใช การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะชาง
ชุมชน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลด
รายจายโดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
5.2 เพื่อยกระดับฝกมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดาน
การบริหารจัดการแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และพัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
5.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัย
พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ
ชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน
5.4 เพื่อเพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
จริงในชุมชน
5.5 เพื่อสรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถ
มีประสบการณ มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ
5.6เพื่อประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุการใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สรางมูลคาเพิ่มแล ะ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
6.1.2 หมูบานที่ออกใหบริการซอมสราง (หมูบาน)
6.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวัน
ของครัวเรือน
6.1.4 พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการผลิต
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
6.1.5 ชางชุมชน
6.1.6 ประชาชนผูรับบริการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ
ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการลดรายจาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
: 1. มีศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
2. มีชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ: 1. ผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะวิชาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2558–กันยายน 2559
7.2 สถานที่ องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสุราษฎรธานี
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

หมายเหตุ

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครง
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
โครงการศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน Fix it Center

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :1. ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตัน และการยืดอายุการ
ใชงานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน

2. ชางในชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับ และลดรายจายขอบงประชาชน โดยการ
ยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาอาชีวศึกษาไดพัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ และสรางความเชื่อมั่นในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
โดยออม:1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน
2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ ใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยหางไกลยาเสพติด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


2,3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
2.6,3.1

1-4

1,7,8,
9,10

8

8.1-8.10 1-5

1,3,8,9, 5,7 1,2,8,9,
10,16,
10,11
17,19

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพขึ้นในสาขาที่
ชุมชนตองการ และวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ โดยมีกลุมเปาหมายในชุมชนที่ทุรกันดารหรือใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อเปนแนวทางใหประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารมีความรูในดานวิชาชีพและนําไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1
นักเรียนและศิษยเกาเขารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ จํานวน 6
หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผูเขารวมอบรมมีแนวทางในการเรียนตอสายอาชีพและประกอบอาชีพ
6.2.2 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการฝกอบรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ประชาชนในกลุมเปาหมาย ไดรับการฝกอบรม
เชิงคุณภาพ : ผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7

7.1ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสง
ของโครงการ
5. รวบรวมขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
6. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.

หมายเหตุ

บกศ.

งบดําเนินการ งบอุดหนุน

รองบประมาณ
โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :ประชาชนไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเรื่องการฝกอาชีพ
โดยออม:1. นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบริหาร ครู สถานศึกษา
2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝกอาชีพตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่
2,3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
2.6,3.1

1-4

1,3,4,6,
7,8,9,10

8

8.1-8.10 1,2,3, 1,2,3,5, 5,7
4,6,7 7,9,10,

1,2

17,19

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งขึ้น
เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริดังกลาวโดยจัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพขึ้นในสาขาที่
ชุมชนตองการ และวิชาชีพหลักสูตระยะสั้น108 อาชีพ โดยมีกลุมเปาหมายในชุมชนที่ทุรกันดารหรือในโรงเรียน
ตํารวจตระเวรชายแดน
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารมีความรูในดานวิชาชีพและนําไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนและศิษยเกา เขารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
จํานวน 6 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผูเขารวมอบรมมีแนวทางในการเรียนตอสายอาชีพและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :ประชาชนในกลุมเปาหมาย ไดรับการฝกอบรม
เชิงคุณภาพ :ผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่
จังหวัดสุราษฎรธานี
กิจกรร

ระยะเวลาดําเนินการ
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

หมาย
เหตุ

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงก
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

รองบประมาณ
โครงการระยะ
สั้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :ประชาชนไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเบื้องตน เรื่องการฝกอาชีพ
โดยออม:1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน
2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ ใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการรณรงคและปองกันสารเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ: งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


1

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
1.1,1.2,
1.5

1,3

1,3,5,6,
7,8,10,15

1

1.2

1

1,2,3,4, 5,7 1,2,8,
17,18
9,10,11

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเสพสารเสพติดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก แตละปจะมีผูเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติด
จํานวนมาก รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการปองกันปราบปราม บําบัด รักษา และฟนฟูสุขภาพ
ปจจุบันยาเสพติดมีหลากหลายชนิด ที่แพรเขามาในหมูวัยรุน โดยเฉพาะในหมูนักเรียน นักศึกษา ที่เปนอนาคต
ของชาติของประเทศชาติหากไมมีมาตรการการดําเนินงานแกไชก็จะเปนอันตรายตอเยาวชนของชาติเปนอยางยิ่ง

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด
5.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันไมใหสารเสพติดเขามาเผยแพรในกลุมนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสรางจิตสํานึกในการตอตานยาเสพติด
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ: จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอยางนอย 2 ครั้ง/ป
6.2 เชิงคุณภาพ:
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
:นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกบุคคลอื่นได
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7
.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี
ไตรมาสที่ 1

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

หมายเหตุ

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงกา
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รองบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในการลด ละ เลิก ยาเสพติด
โดยออม
: 1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกบุคคลอื่นได
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

โครงการบริจาคโลหิต ประจําป 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ความพอประมาณ


ดานที่

D1 (Democracy)


D2 (Decency)

 ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี 
D3 (Drug Free)


 เงื่อนไข

 ความรู
คุณธรรม


3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

1,2,3,4

10

3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11, 5,7 2,6,11
17,18,19

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการมีน้ําใจตอเพื่อนมนุษยของ
นักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ ตลอดถึงคนงานภารโรง เปนเปนชวยแหลือ ตออายุใหกับบุคคลที่กําลังไดรับการ
เดือดรอน เพื่อการดํารงชีวิต และการอยูรอด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริจาคโลหิตของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัย
5.2 เพื่อเปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาสุขภาพของผูรับการบริจาค
5.3 เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาลัย

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ
2,800 คน ไดเขารวม
กิจกรรมดังกลาว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ
2,800 คน ไดรับ
บริจาคโลหิต และไดรับคําแนะนําจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมไมนอยกวารอยละ 80
เชิงปริมาณ:นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ไดความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาพฤษภาคม 2558 –กุมภาพันธ 2559
7.2 สถานที่ลานเอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6.รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ
งบดําเนินการ งบอุดหนุน
-

บกศ.
-

หมายเหตุ
เก็บคาใชจายจาก
นักเรียน นักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

56,000

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต
โดยออม :นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

-

โครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)



D2 (Decency)
 ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี 
D3 (Drug Free)


 เงื่อนไข

 ความรู
คุณธรรม


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

1,2,3,4

10

3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11, 5,7 2,6,11
17,18,19

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการ
ตรวจสุขภาพของ นักเรียน
นักศึกษา ครู เจาหนาที่ ตลอดถึงคนงานภารโรง เปน การปองกันดูแล รักษาสุขภาพในเบื้องตน เพื่อสุขภาพ ที่ดี
ของทุกคนในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาสุขภาพของผูรับการตรวจสุขภาพ

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ
2,800 คน ไดเขารวม
กิจกรรมดังกลาว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ
2,800 คน ไดรับ
การตรวจสุขภาพและไดรับคําแนะนําจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมไมนอยกวา รอยละ
80
เชิงปริมาณ: นักเรียน นักศึกษาทราบขอมูลเบื้องตนของสุขภาพตัวเอง ความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาพฤษภาคม 2559
7.2 สถานที่ลานเอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6.รายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

เก็บคาใชจายจาก
นักเรียน นักศึกษา

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป
โดยออม :นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของสุขภาพตัวเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ



D1 (Democracy)

ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี



D3 (Drug Free)

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

1,2,3,4

10

3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11, 5,7 2,6,11
17,18,19


เงื่อนไข
ความรู


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการใชรถใชถนนและการปฏิบัติตามกฎ
จราจร วินัยในการขับรถของนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ตลอดถึงนักการภารโรง เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นบนทองถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกตองการขับขี่รถบนทองถนน
5.2 เพื่อ
ใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาไดสอบทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ที่ถูกตองการขับขี่รถบนทองถนน และไดสอบทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมไมนอยกวารอยละ 80
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่
ถูกตองการขับขี่รถบนทองถนน และไดใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1ระยะเวลามิถุนายน -ตุลาคม 2559
7.2สถานที่ศูนยฝกขับขี่ปลอดภัยฮอนดาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. เสนอโครงการ
2. เตรียมเอกสาร
3. ชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินการ
5. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

-

-

-

-

-

-

เก็บคาใชจายจาก
นักเรียน นักศึกษา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่
ถูกตองการขับขี่รถบนทองถนน และไดสอบทําใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต
โดยออม : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรูจักวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่
รถจักรยายยนตเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประกันอุบัติเหตุ ประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ:งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


ดานที่

D1 (Democracy)


D2 (Decency)

 ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี 
D3 (Drug Free)


 เงื่อนไข

 ความรู
คุณธรรม


3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

1,2,3,4

10

3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11, 5,7 2,6,11
17,18,19

4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเปนเหตุการณที่สามารถ
เกิดขึ้นไดกับทุกชีวิต และตลอดเวลาในทุกครั้งที่เราขาดสติ และประมาท ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อเปนการปองกัน ดูแล รักษา สุขภาพในเบื้องตน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อคุมครองประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ครูเจาหนาที่ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2เปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละภาคเรียน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1.1 เชิงปริมาณ: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 2,800 คน ได
เขารวมทําประกันกับบริษัทที่ทางวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหามา
6.1.2 เชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 2,800 คน
คุมครองและรักษาที่ดีจากทางโรงพยาบาลที่บริษัทไดดําเนินดวย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมไมนอยกวารอย
ละ 80
เชิงคุณภาพ:นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดรับสิทธิคุมครองและรักษาใน
โรงพยาบาลที่รวมดําเนินการกับทางบริษัท
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาเมษายน 2559 – เมษายน 2560
7.2สถานที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ
.

ค
1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมายเหตุ

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ
เก็บคาใชจาย
จากนักเรียน
นักศึกษา

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง:นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาน 2 ,800คนไดรวมทําประกันกับทาง
บริษัทที่ทางวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหามาไดรับสิทธคุมครองและรักษาในโรงพยาบาลที่รวมดําเนินการกับทาง
บริษัท
โดยออม :นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับสิทธและรักษาในโรงพยาบาลที่รวม
ดําเนินการกับทางบริษัท
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการแขงขันแกะสลักหิมะ เมืองฮารบิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2016

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ :ฝายวิชาการ (อาจารยพฤติพงษ วงศ
วรรณา)
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรู

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และ
มาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2,3.3

1-4


D2 (Decency)


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

1,3,4,7,
8,9,10

5

5.1,5.2

1-3, 2,3,5,8, 4,5,7 1-12
5-7 9,10,15,
19,20

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการแขงขันทักษะ
วิชาชีพแกะสลักน้ําแข็ง ประจําป 2558 เพื่อนํานักเรียนเปนตัวแทนแขงขัน
แกะสลักแขงขันแกะสลักหิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ผล
ปรากฏวาทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดรับรางวัลชนะเลิศเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันดังกลาว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะและเตรียมความพรอมกอนการเดินทางแขงขันแกะสลัก
หิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนและรวมกิจกรรมการแขงขัน
แกะสลักหิมะดังกลาว
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ :มีวัสดุอุปกรณ ในการฝกทักษะ และเขาแขงขันแกะสลัก
หิมะ
ประจําป2016
6.2 เชิง คุณภาพ:นักเรียนนักศึกษามีทักษะแกะสลักน้ําแข็ง และไดเขา
รวมแขงขันแกะสลักหิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีย ประจําป 2016
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: ผูเรียนไดเขารวมการแขงขัน ไดครบตามเปาหมายที่กําหนด
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ : ผูเรียน มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ กลาแสดงออกมีทักษะ
วิชาชีพมุงสู
ระดับโลก
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม 2559

7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และเมืองฮารบิ้น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรม

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

1. เขียนโครงการ
2. อนุมัติโครงการ
3. ดําเนินงานตาม
โครงการ
4. สรุปผลและ
รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุอุปกรณในการฝก
แกะสลักน้ําแข็ง
และโฟม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนิน งบอุดห บกศ.
การ
นุน

หมาย
เหตุ

50,000

-

-

50,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :ผูเรียนไดฝกทักษะแกะน้ําแข็ง โฟม และไดรวมเดินแขงขันแกะสลัก
หิมะณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยออม: ผูเรียนเกิดความภูมิใจเกิดทักษะ และสามารถนําไปใชประกอบ
อาชีพได
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการจัดประชุมทางวิชาการในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


1,2,3 1.1,1.3, 1,2,3
2.5,3.1,

การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


3.2

1,3,4,7,
10

1,3

1.1,1.9, 1,6,7 2,3,17,
18,19,
3.2,3.3

7

20

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ไดมีมติเห็นชอบใน
การกําหนดรายวิชาที่ใชในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะพื้นฐานในการจัดงานมหกรรม
อาชีวศึกษา การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแชงขันทักษะวิชาชีพและการ
แขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค และระดับชาติ ปการศึกษา 2558
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานเปนกิจกรรมทางวิชาการที่จะชวยการกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความมุงมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรูทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติดานวิชาชีพเปนกระบวนการของการพัฒนา
ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานของนักเรียน อันนําไปสูประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กอใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการ

4

ดําเนินชีวิตในสังคมชวยสงเสริมและพัฒนาคนเกงสูโลกอาชีพ ฝายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มี
ความตระหนักในการดําเนินการแขงขันทักษะวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกและไปแขงขันระดับภาคภาคใตตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานแกนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสรางความตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพในการประกอบการอาชีพแกนักเรียน
5.3 เพื่อใหไดตัวแทนทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด เขารวมเปนตัวแทนแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:คณะผูบริหาร ครู บุคลากรปฏิบัติหนาที่ และนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขัน พรอม
ทั้งบุคลากรภายนอกที่ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการตัดสินในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ: นักเรียนนักศึกษามีความรูทักษะ ประสบการณและไดตัวแทนของระดับจังหวัดในการ
แขงขันระดับภาค ภาคใต
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลา8 – 9 ธันวาคม2558
7.2
สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ มิ. ก. ส. ก.
ย ค ค พ ค ย .ค ย ค ค ย
1.จัดทําโครงการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

หมาย
เหตุ

8.งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ใชงบโครงการ
เรียนฟรี 15 ป

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรับความรู ความสามารถในการแขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

โครงการการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:งานวัดผลและประเมินผล ฝายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2

1.2,3.4

1,3,4,
7-10

1

1.4,1.5 1,2,3,4 1-3,5,
8-10,
17-20

5

2,4,6,
8,11,
12

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบวัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สําหรับนักเรียนศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยจะมีการทดสอบทาง การศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษาPre
( V-NET)จํานวน 6 รายวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา พละศึกษาและสุขศึกษา ซึ่งเปนการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เปนประโยชนแกตน
สังกัดและสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครู และนักเรียนนักศึกษา
ผลการทดสอบ Pre V-NET สามารถนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา การเรียนการสอนของครูอันจะสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้นและผลการสอบ Pre V-NETสามารถนําไปใชเปนขอมูล
สําหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาดวย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นวานักเรียนอาชีวศึกษา

สวนใหญออนทางดานวิชาพื้นฐาน จึงไดจัดใหมีการติวเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เพื่อหวังวาจะทําใหนักเรียนนักศึกษาสามารถทําคะแนนวิชาสามัญไดดียิ่งขึ้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ “การเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 255 8” ใหกับนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(Pre V-NET)ประจําปการศึกษา 2558 ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
5.2เพื่อยกระดับคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET)
ในประเภทวิชาสามัญใหสูงยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการทําขอสอบกอนที่จะเขา
รับการทดสอบจริง
5.4 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตนในการเขารับการทดสอบระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(Pre V-NET) ใหการทดสอบจริงบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1เชิงคุณภาพ :นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกแผนกวิจํชาานวน 591 คน เขารับ
การติวเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึPre
กษา(V-NET) ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ :นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกแผนกวิชาผานเกณฑการ
ทดสอบไมนอยกวารอยละ 85
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ไดเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการเขารับ
การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษาPre
( V-NET) และสามารถทํราะดับคะแนนในการสอบประเภทวิชาสามัญไดสูงยิ่งขึ้น
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ธันวาคม 2558
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

โครงการอาชีวะปริทรรศนประจําปการศึกษา 2558

1. ชื่อบุคคล/ผูรับผิดชอบ

: งานวัดผลประเมินผล ฝายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรู

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และ
มาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2


D2 (Decency)

1-4

1,3,4,7,
8,9,10

5

5.1,5.2

1-7 1,3,5-20

5,7 2,4,6,
8,11,


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอนไดดําเนินการ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช.3 และปวส.2 ไดกําหนดใหผูเรียน
ตองจัดทําโครงการวิชาชีพซึง่ เปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานทักษะการคิดเชิง

12

ระบบโดยผูที่จะสําเร็จการศึกษาตองทําวิจัยอยางงายอันเปนการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหโดยใชกระบวนการทําวิจัยนําไปสูการพัฒนาตนเองและพัฒนางานและ
วิชาชีพในอนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1เพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาในดานทักษะการคิดเชิงระบบ
5.2เพือ่ สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีศักยภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในอนาคต
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 ทุกคนเกิดจาก
กระบวนการคิดอยางเปนระบบและสามารถนําไปตอยอดและเผยแพรชุมชนได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : 1. จัดทําโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาปวช.3 จํานวน
ผลงาน 3 คน/ชิ้น และปวส.2 จํานวนผลงาน 2 คน/ชิ้น
2. นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา ผาน
เกณฑการประเมินโครงการวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 85
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา เขารับการ
ประเมินโครงการวิชาชีพทุกคนและมีผลงานที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาและชุมชน
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
มกราคม – กุมภาพันธ 2559
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2.ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลและ
รายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภท
รายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100 ชุดๆละ
25 บาท
- คาเชาโตะ 170 ตัวๆละ 50
บาท
- เตนท ขนาด 5x10 ม.
จํานวน 5 หลังๆละ 1,000 บาท
หมวดรายจาย/ประเภท

จํานวนเงิน(บาท)
หมาย
เหตุ

งบดําเนินการ งบอุดหนุน บกศ.

2,500

-

-

8,500
5,000

-

-

จํานวนเงิน(บาท)

หมาย

รายจาย

เหตุ
งบดําเนินการ งบอุดหนุน บกศ.

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
คาวัสดุ
- ปายไวนิล ขนาด 2x4.8
เมตร จํานวน 3 ผืน
- ปายไวนิลญี่ปุน 10 อันๆละ
120 บาท
- วัสดุอุปกรณจัดตกแตงเวที
- คาวัสดุและอุปกรณในการ
ดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

4,400
720
6,000
20,000

-

-

47,120

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
: นักเรียนนักศึกษาไดรับการประเมินโครงการวิชาชีพตามที่
หลักสูตรกําหนด
โดยออม
:
ผลการดําเนินการเปนขอมูลและสารสนเทศในการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาหองสมุดประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

งานวิทยบริการและหองสมุด

ดานที่
 ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล D2 (Decency)

การมีภูมิคุมกันที่ดี D3 (Drug Free)

เงื่อนไข


ความรู

คุณธรรม

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

2,4

1,3,4,7

3

3.8,3.9

1,7

1-3,19
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หองสมุดเปนแหลงความรูที่เปดโอกาสใหทุกคนไดศึกษาคนควาและวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงค ของการจัด
การศึกษาทางดานวิชาชีพ จําเปนตองมีความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนในหองสมุด
ดําเนินการแกอาจารยและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อจัดหารวบรวมและพัฒนาวัสดุสารนิเทศตางๆ ใหเปนแหลงบริการเผยแพรดานวิชาการ
5.3 เพื่อพัฒนาการบริการใหทันสมัย เขาถึงวัสดุสารนิเทศไดอยางรวดเร็ว
5.4 เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางนิสัยรักการอาน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ

4

6.1 เชิงปริมาณ :มีหนังสือเพิ่มขึ้น เพียงพอกับผูใชบริการ
6.2 เชิงคุณภาพ:เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : มีหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิม 85%
เชิงคุณภาพ :นักเรียนไดรูขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันเหตุการณ
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่

หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. สํารวจความ
ตองการ
2. สํารวจราคา
3. วางแผน พิจารณา
4. ใหบริการหนังสือ
,อินเตอรเน็ต
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุตําราหนังสือ/วารสาร/นิตยสารและสื่อ
มัลติมีเดีย
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

-

-

-

-

-

-

รองบประมาณ
โครงการเรียนฟรี
15 ป

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :1. นักเรียนนักศึกษามีหนังสือสําหรับคนควาเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นไดจากหนังสือ
และวารสาร
โดยออม : หองสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบปกติและระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่
 ความพอประมาณ

 D1 (Democracy)


 ความมีเหตุผล

D2 (Decency)

 การมีภูมิคุมกันที่ดี 
D3 (Drug Free)


เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

1

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
1.1,1.4,
1.5

1

2,4,9

1,2

1.2,2.5 1,4,7

2,13,
19,20
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ ตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา
แหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษามีความรูในแขนงวิชาชีพของตน ระดับฝมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ใหสูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบ
อาชีพอิสระไดตามความถนัดและความสนใจ

2,4,6,
8,11,
12

ทั้งนี้ ตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อให
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝายวิชาการเห็นความสําคัญ จึงกําหนดให
มีโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิ
ภาคี สูความเปนเลิศ มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงานระบบปกติ ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีและผูปกครอง
รวมกับครูฝก ครูที่ปรึกษาเพื่อทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเลือกสถานประกอบการที่ฝก และปฏิบัติตน
ขณะฝกงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการปรับตนเองเขาสูสถานประกอบการ
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเปนผูตัดสินใจเลือกเอง กอนออกไปฝกงานในสถานประกอบการ อยางนอย 340 ชั่วโมง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
และปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 ตัวบงชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน และ ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ทราบขอมูลและแนวทางปฏิบัติการฝกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองไดเรียนรูถึงสภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
5.4 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.5 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความภาคภูมิใจตอวิชาชีพ
5.
6เพื่อสงเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.
7เพื่อใหแผนกวิชามีความตระหนักในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงประมาณ
6.1.1
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ผูปกครอง ครูฝก สถาน
ประกอบการ และครูที่ปรึกษารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี เขาใจแนวทางการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีแนวคิดในการแกปญหารวมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,นักเรียน
นักศึกษา, ผูปกครอง,หัวหนาแผนก,ตัวแทนครูฝกจากสถานประกอบการ และครูที่ปรึกษา เขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
: นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง ทราบแนวทางปฏิบัติและเตรียมตนเองเพื่อให
พรอมในการออกไปฝกงาน

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
4.ติดตอประสานผูเกี่ยวของ
5.เตรียมเอกสาร
6. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
7. รายงานผล

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

รองบประมาณ
โครงการบริหาร
จัดการศูนย
อาชีวศึกษาทวิภาคี
-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยออม: วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งสถานศึกษา

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ :แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และ
มาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3 1.3,2.1, 1,2,4
3.1,3.2

1,3,4,7,
10

3

3.2,3.3 1,2,6,7 2,3,7,
8,17,18,
19,20

5,7 4,7,10

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ขนมอบในปจจุบนั ไดรับความนิยมแพรหลายกลายมาเปนอาหารหลัก
ประจําวัน มีการพัฒนารูปแบบของขนมอบเปนอาหารเชา กลางวัน เย็น เคกและ
ของหวานตางๆ และสามารถรับประทานรวมกับชากาแฟไดดวย ปจจุบันขนมอบเบ
เกอรี่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบของขนมอยางตอเนื่องให

รับประทานไดในทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีได
จัดการเรียนการสอนดานเบเกอรี่มานาน ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดฝก
ประสบการณจริวและมีความพรอมในการออกสูสภาพประกอบการณตอไปใน
อนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกประสบการณจริง
5.2เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกการทํางานเปนทีม
5.3เพื่อฝกการทําธุรกิจขนาดเล็กในสถานศึกษา
5.4 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมีความพรอมในการ
เปนผูประกอบการ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6.2เชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจเบเกอรี่ เพื่อจัดจําหนายเปนธุรกิจขนาดยอมได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ไดฝกประสบการณจริง และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนผูประกอบการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเขา
รวมโครงการ จํานวน 120 คน
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หมา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลและ
รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภท
รายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

หมาย
บกศ. เหตุ

งบดําเนินการ งบอุดหนุน
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- แปงขนมปง จํานวน 2 ลังๆละ 260 บาท
- แปงเคก จํานวน 3 ลังๆละ 390 บาท
- แปงอเนกประสงค จํานวน 2 ลังๆละ 280
บาท
- น้ําตาลทรายขาวมิตรผล จํานวน 2
กระสอบๆละ
625 บาท
- น้ําตาลทรายเม็ดเล็ก ตราลิน จํานวน 2
กก.ๆละ
28 บาท
- น้ําตาลไอซิ่ง จํานวน 2 ลังๆละ 600 บาท
- เนยสดเค็ม จํานวน 5 ลังๆละ 650 บาท
- หัวนมผง จํานวน 2 กก.ๆละ 125 บาท
- ผงโกโกทิวลิปชนิดเขม จํานวน 10 ถุงๆละ
195 บาท
- เกลือปรุงทิพย จํานวน 1 กก.ๆละ 10 บาท
- เม็ดมะมวง จํานวน 5 กก.ๆละ 240 บาท
- ผงฟู จํานวน 1 กก.ๆละ 65 บาท
- โซดาไบคารบอเนต จํานวน 1 กระปองๆละ
80 บาท
- ครีมออฟทารทาร จํานวน 1 กระปองๆละ
120 บาท
- ลูกเกดดํา จํานวน 1 กก.ๆละ 120 บาท
- ลูกเกดขาว จํานวน 1 กก.ๆละ 200 บาท
- เม็ดช็อกชิพขาว/ดํา จํานวน 4 ถุงๆละ 230
บาท
- ดากช็อกโกเลตตราทิวลิป จํานวน 5 หอๆละ
180 บาท
- ไวนช็อกโกแลต ตราทิวลิป จํานวน 3 หอๆละ
180 บาท

520
1,170
560
1,250

-

-

560

-

-

1,200
3,250
250
1,950

-

-

10
1,200
65
80

-

-

120

-

-

120
200
920
900

-

-

480

-

-

480
460

-

-

- ซันไลน จํานวน 3 ขวดๆละ 160 บาท
- แอลมอลไลด จํานวน 1 กก.

หมวดรายจาย/ประเภท
รายจาย
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- น้ํามันถั่วเหลือง จํานวน 8 ขวดๆละ 55 บาท
- กระดาษไข จํานวน 50 แผนๆละ 5 บาท
- กลองพลาสติก tp43 จํานวน 10 หอๆละ
100 บาท
- นมรสจืด จํานวน 25 กระปองๆละ 22 บาท
- กลิ่นวานิลลาผง จํานวน 1 กระปอง
- วานิลลาน้ํา จํานวน 2 ขวดๆละ 130 บาท
- สับปะรดกวน จํานวน 1 กก.ๆละ 80 บาท
- ยีนสแหง จํานวน 2 หอๆละ 110 บาท
- แปงขาวโพด จํานวน 2 ถุงๆละ 40 บาท
- เจลาตินแผน จํานวน 4 กลองๆละ 150 บาท
- ครีมสด จํานวน 4 กลองๆละ 250 บาท
- แปงกวนไส จํานวน 5 ถุงๆละ 35 บาท
- เชอรี่แชอิ่มมีกาน จํานวน5 ขวดๆละ 230
บาท
- เชอรี่กระปอง จํานวน 5 กระปองๆละ 120
บาท

จํานวนเงิน
หมาย
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน บกศ. เหตุ

440
250
1,000

-

-

550
120
260
80
220
80
600
1,000
175
1,150
600
600

-

-

- บลูเบอรี่กระปอง จํานวน 5 กระปองๆละ
120 บาท
- สตรอเบอรี่กระปอง จํานวน 5 กระปองๆละ
120 บาท
- ทอบปงแตงหนาเคก จํานวน 10 ชุดๆละ 65
บาท
- เชอรี่เชื่อม จํานวน 3 กก.ๆละ 250 บาท
- ไขไก จํานวน 10 แผงๆละ 130 บาท
- มะเขือเขียว/แดง จํานวน 2 ถุงๆละ 150
บาท
- ถุงแกวขนาดตางๆ จํานวน 10 หอๆละ 65
บาท
- ถุงบีบพลาสติกใส จํานวน 1 หอๆละ 150
บาท
- ของสด จํานวน 1 หอๆละ 150 บาท

รวมทั้งสิ้น

600

-

-

650
750
1,300
300
650
150
3,000

-

-

30,270

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษาไดฝกประสบการณจริง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่องนักบัญชีตองรูทันมาตรฐานการบัญชีในยุค AEC

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: แผนกวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.3

4

3,4,10

2

2.1

1,2,6,7 3,8,17,
18,19

7

D3 (Drug Free)


คุณธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาไมวาเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี ในปจจุบันการจัดฝกอบรมและสัมมนาเปนการพัฒนาผูเรียนที่สําคัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุงเนน
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู และสามารถนําไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จ
การศึกษา รูปแบบของกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญการ นอกเหนือจากที่ไดรับจากครูผูสอน
ในหองเรียนแลว ยังมีการฝกงาน การศึกษาดูงาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานและตังบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานีไดเล็งเห็น
ความสําคัญ และไดดําเนินการดังกลาวในสวนของการฝกงาน การศึกษาดูงาน แตยังไมเพียงพอที่จะเพิ่มทักษะ
ใหกับผูเรียนแผนกวิชาการบัญชีจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเสริมทักษะใหผูเรียนมีความกาวหนาและทันตอ
เทคโนโลยี ตลอดจนสภาวการณของสังคมเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน

4,7

จากเหตุผลดังกลาว แผนกวิชาการบัญชีไดพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดโครงการ
ฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสงเสริมใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเติม
จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีในยุค AEC
5.วัตถุประสงค
5.1เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมในเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
5.2 เพื่อใหผูเรียนไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีในยุค AEC มากขึ้นจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
5.3เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณที่ไดรับจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพในอนาคตตอไป
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.2มีนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 จํานวน 102 คน ไดรับความรูจากการฝกอบรม และสัมมนา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นักศึกษา มีความรู และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพนักบัญชีไดถูกตอง ตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 ของสมาชิก
เชิงคุณภาพ :1. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดอบรมและสัมมนา
2. นักศึกษาเขารับการอบรมและสัมมนาตลอดหลักสูตร
7.กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
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.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนอโครงการ
จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
กําหนดหลักสูตรและติดตอวิทยากร
ประชาสัมพันธและรับสมัครผูสนใจ
ดําเนินการโครงการ
ประเมิน สรุปผลและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาของที่ระลึกวิทยากร (3 ชม. × 600 บาท)
คาใชสอย
- อาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ
มื้อละ 75 บาท 150 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ
มื้อละ 25 บาท 150 คน
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนิน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บกศ.

1,800

-

-

11,250

-

-

7,500

-

-

-

-

-

-

5,000

25,550

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักศึกษามีความรูตามมาตรฐานการบัญชีในยุค AEC
9.2มีบุคลากรที่มีความสามารถดานบัญชีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

รอ
งบประมา
ณโครงการ
เตรียม
ความ
พรอมสู
ประชาคม
อาเซียน

โครงการฝกทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่

1,2,3

D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


1.3
2.5

การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


3.1

คุณธรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ดานที่

ความพอประมาณ


เงื่อนไข

ความรู


มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

1,4

1,3,4,7

3

3.2
3.3

1,2

2,3,8

7

3.8
3.9
3.10

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนคนดีมีคุณภาพ มีทักษะความรู
เปนกําลังใจในการพัฒนาประเทศ การศึกษาวิชาชีพเปนแนวทางพัฒนาคนแนวทางหนึ่งที่จะจัดการศึกษาใหผูเรียน
มีความรู มีความสามารถ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 29 ที่กําหนดให
สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชนองคการปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น สงเสริม ความเขมแข็งของชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาชุมชน
และสอดคลองกับมาตรที่ 41 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับหนึ่ง หรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และสภาพปจจุบันในจังหวัดสุราษฎรธานี

4,10

มีนักเรียนนักศึกษาสนใจเขาศึกษาในสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในดานตางๆ เปนจํานวนมากขึ้น ไดแก
ฮารดแวร ซอฟตแวร ทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเล็งเห็นความสําคัญในการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร และการลงโปรแกรมตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและสอดคลองกับสาขาวิชาของตน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดสรางเสริมทักษะทางดานการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการลงโปรแกรม
ตางๆ
5.2 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตองานบริษัทเกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการลง
โปรแกรมตางๆ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 154 คน มีทักษะในการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
6.2 เชิงคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอรใชเพิ่มขึ้น จํานวน 41 ชุด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1.มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ 98
2. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 41 ชุด
เชิงคุณภาพ: นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูตางๆที่ไดไปประยุกตใชในการเรียน
ตอไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ

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.

หมายเหตุ

4. รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 41 ชุด

-

451,000

ใชเงินโครงการ
- เรียนฟรี 15 ป
งปม.2559

รวมทั้งสิ้น

-

451,000

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียนไดรับความรูจากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
โดยออม: นักเรียนมีความสามัคคีในการทํางานรวมกันจากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาสื่อการสอน

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรู


D2 (Decency)

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และ
มาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

1,3,4


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

1,3,4,5,
10

3

3.9

1,2,3,6, 1,2,6,8,
7 9,10,17,
18,19,20

5

5,7

สื่อการสอนมีบทบาทสําคัญมากในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเปนสิ่งที่
ชวยใหนักเรียน นักศึกษาเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นสื่อการสอนของ
อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองมีการพัฒนา
5. วัตถุประสงค
5.1เพือ่ พัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
5.2เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.3เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:นักศึกษาทุกแผนกทุกระดับชั้น ประมาณ 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ:นักศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ
3,000 คน
เชิงคุณภาพ : การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
และประชุมชี้แจง
2. ดําเนินโครงการ

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

3. สรุปผลและ
รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภท
รายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
หมาย
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน บกศ. เหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุคอมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

13,484

-

-

รวมทั้งสิ้น

13,484

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง: 1. นักเรียนนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น
2. ครูผูสอนมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โดยออม : กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรู


D2 (Decency)

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.3

1-4

1,3,4,7,
8,9,10

2,8

2.1,8.4 1,2,4,5, 1,3,6,8, 3,4,6
6,7 13,14,16,

5,7

17,18,19


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อาเซียน A( ssociation of Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเ ชียตะวันออกเฉียง
ใต ประกอบไปดวยสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และกัมพูชา โดยมีจุดมุงหมายของการรวมกลุม
ประเทศเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนาสราง
ประโยชนและโอกาสทางการคาระหวางกันสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค อีกทั้ง
อาเซียนยังถือเปนกลุมประเทศที่มีความไดเปรียบกวาภูมิภาคอื่นๆ เพราะอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณ มีจํานวนประชากรสูง มีภูมิปญญาและองคความรูในดานการผลิต การเพาะปลูกทางเกษตรกรรมเปน

อยางดีรวมถึงมีเสนทางเชื่อมโยงระหวางที่สะดวก จากขอไดเปรียบดังกลาว จึงทําใหกลุมประเทศในอาเซียนเกิด
แนวคิดที่จะรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย ใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน การ
เคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานฝมืออยางเสรี และรวมกันเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ( Single Market and
Single Production base) อันจะนําไปสูการเสริมสราง ความแข็งแกรงใหแกภูมิภาค โดยกําหนดแผนใหการ
รวมกลุมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในป 2558 นั่นคือ การกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ( ASEAN Economic
Community : AEC)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประเทศไทยจึงตองเรงเตรียมความพรอม เรื่องการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งที่
อยูในตลาดแรงงานและที่จะออกสูตลาดแรงงานในอนาคตใหมีสมรรถนะเปนที่ตองการ สามารถแขงขันไดใน
ประชาคมอาเซียน และในฐานะที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่ในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันเปนอยางมาก จึงตองเตรียมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษา มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในอนาคตรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา และการเคลื่อนยายแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐานสากลดวย เชนเดียวกัน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาที่
ดูแลงานดานวิชาการจึงมีความจําเปนจะตองมีองคความรู ความเขาใจในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการเขาเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนํามาวางแผน สรางกลไกในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนระดับ
อาชีวศึกษาใหเขมแข็งตอไปในอนาคต
ดวยเหตุนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ดานภาษาอังกฤษ คายภาษาอังกฤษ
(English Camp) เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาไดรับความรู ความ
เขาใจ เกิดแนวคิดในการพัฒนาและเตรียมพรอมในเชิงรุก ตลอดจนกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพและมีสมรรถนะเปนที่ตองการสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ตอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะของภาษา กลาแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และสนับสนุนใหผูเรียน เรียนรูสถานการณที่มีความหมายนอกหองเรียน
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ: นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทุกระดับชั้น
6.2 เชิงคุณภาพ :นักเรียนนักศึกษาที่ผานการเขาคาย English Camp มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
: นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จํานวน 80 คน

เชิงคุณภาพ: นักเรียนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศได
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7
.2 สถานที่ดําเนินการ : อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4 หมาย
เหตุ
ต.ค พ.ย
ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
ธ.ค.
ก.ย.
.
.
.
.
. ย. .
.
.
.

กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

รองบประมาณ
โครงการ
เตรียมความ
พรอมสู
ประชาคม
อาเซียน
-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง:นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความมั่นใจ ในการ
นําไปใชนอกหองเรียนและสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน งานอาชีพ และอนาคต

โดยออม:นักเรียนนักศึกษา เห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ การเขาคาย
English
Camp มีสวนทําใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการคายศึกษาระบบนิเวศตนน้ํา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมวิชาวิทยาศาสตร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


ความมีเหตุผล


D2 (Decency)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ดานที่
3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.2

1

3

2

2.3

6

6.2

3

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนศาสตรที่เชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่นๆในการศึกษาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมิอาจดําเนินไดอยางโดดเดี่ยวหรือแยกสวนการศึกษา กิจกรรมคายศึกษาระบบนิเวศตนน้ําในลักษณะ
บูรณาการองคความรูตางๆ เขาดวยกันโดยมุงเนนใหผูเรียนไดสืบเสาะแสวงหาความรูหรือเรียนรูไดดวยตนตาม
หลัก“สัณทิฎฐิโก” ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในสิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจในวิชาที่เรียน มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีการคิดอยางเปนระบบและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาดานวิทยาศาสตรสามารถ
นําไปประยุกตปฏิบัติในวิชาชีพของตนและสังคม ที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาและเกิด
จิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม นําไปสูการเชื่อมโยงสูชุมชนทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู เสริมสราง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม ในชุมชนทองถิ่นบานเกิดและมีสวนรวมในการจักการหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตอไปใน
อนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา เกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษ รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
5.2 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในระบบนิเวศแบบองครวมและกระบวนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู
5.2 เพื่อใหนักเรียนมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความรูเรื่องสิ่งแวดลอม สงเสริม และมีความ
สามัคคีในหมูคณะ

4,10

5.4เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชวาิทยาศาสตร
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ :นักเรียนระดับชั้น ปวช.1และ2 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรในภาคเรียนที่ 2
ป
การศึกษา 2558และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนไดเปดโลกทัศนทางการศึกษาใหกวางขึ้น สามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเองตามหลัก “สัณทิฎฐิโกและเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ :เจตคติที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตรและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7
.1 ระยะเวลาธันวาคม 2558 –กันยายน2559
7.2
สถานที่หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ จ.ชุมพร
อุทยานแหงชาติแกงกรุงอ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ. ธ. ม. ก. มี. เม.ย พ. มิ. ก. ส. ก.
ย ค ค พ ค
ค ย ค ค ย

1.ติดตอสถานที่วิทยากร
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ประชุมครูผูเกี่ยวของ
4.รับสมัครนักเรียนผูสนใจ
5.ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผน
6.สรุปผลรายงานผล

8.งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
รายการ

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

เก็บคาใช
ขายจาก
นักเรียน
นักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษานอกสถานที่
2. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรสามารถนําไปใช
ประยุกตปฏิบัติในวิชาชีพของตนและสังคมตอไป
โดยออม : กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนการสอนวิชากลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการกิจกรรมวันคริสตมาส (Christmas Festival)
1. ชื่อบุคคล/ผูรับผิดชอบโครงการ

:

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่

ความพอประมาณ


D1 (Democracy)


การมีภูมิคุมกันที่ดี


D3 (Drug Free)


ความมีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรู


D2 (Decency)

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.3

1-4

1,3,4,7,
8,9,10,11

3

3.9

3-7 9,10,14, 5,6,7
15,16,17,

5,7

18,19,20


คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการเรียนการสอน ในฐานะเปนภาษาตางประเทศ มีความ
จําเปนอยางมากตอการศึกษาในระดับสูง และการประกอบอาชีพในปจจุบันเทศกาลวันสําคัญของชาติตะวันตก
“เทศกาลวันคริสตมาส” จึงจัดเปนบทบาทหนึ่งแหงการเรียนรูและการไดรับอิทธิพลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาของชาติตะวันตกไดเปนอยางดี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษาของภาษา กลาแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูสถานการณที่ความหมายนอกหองเรียน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทุกระดับชั้น
6.2 เชิงคุณภาพ:
นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ซึ่งที่เปนภาษาตางประเทศ
และประจักษถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติตะวันตกสัมพันธกับวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ: นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เชิงปริมาณ
: นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นและมี
ทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศและประจักษถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย
อยางเหมาะสม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่
ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
เหตุ
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. ประชุมวางแผนและประสานงาน
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาเชาเครื่องเสียง
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

2,000

-

-

13,000

-

-

15,000

-

-

โดยตรง :นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยอยางสมดุล พรอมนําไปใชในการศึกษาระดับสูงและการดํารงอยู
ในสังคมโลกตอไป
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา พรอมดวยผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ ไดมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ และสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

