แ
ผ
น
ป
ฏ
บ
ิ
ต
ั
ร
ิ
า
ช
ก
า
ร
แ
บ
บ
บ
ร
ู
ณา
ก
า
ร
ป
ร
ช
ั
ญา
เ
ศ
ร
ษ
ฐ
ก
จ
ิ
พ
อ
เ
พ
ย
ี
ง

ป
ร
ะ
จ
ำ
ป
ง

บ
ป
ร
ะ
ม
า
ณ๒
๕
๖
๑

ส
ถ
า
บ
น
ั
ก
า
ร
อ
า
ช
ว
ี
ศ
ก
ึ
ษ
า
ภ
า
ค
ใ
ต

๑
ว
ท
ิ
ย
า
ล
ย
ั
อ
า
ช
ว
ี
ศ
ก
ึ
ษ
า
ส
ร
ุ
า
ษ
ฎ
ร
ธ

า
น
ี
ส
ำ
น
ก
ั
ง
า
น
ค
ณะ
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
ก
า
ร
อ
า
ช
ว
ี
ศ
ก
ึ
ษ
า

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ การจัดสรรงบประมาณ เป็นการแบ่งสรรงบประมาณของส่วนราชการในรอบปี
เป็นงบประมาณที่แสดงรายละเอียดเพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการใช้ จ่ าย ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และแผนความต้องการครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สานักงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
เครื่องมือในการบริห ารงบประมาณให้ มีประสิ ทธิภ าพ โดยแผนงบประมาณกับแผนกลยุทธ์ จะต้อ ง
สอดคล้องกัน และสามารถผสมผสานกันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒ นาที่รวดเร็วมีการประเมิน
เพื่ อให้ ทราบประสิ ท ธิภ าพรวมทั้ งประสิ ท ธิผ ลเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ การบริห ารจัดการและการใช้ จ่าย
งบประมาณ โดยควบคุมรายจ่ายในด้านต่างๆ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ ร าชการของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เกิดผลสัมฤทธิ์ และบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ท้ายนี้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทาโดยแสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการซึ่งจะทาให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้ เป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ว มมือได้
พิจารณาปรับให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
ตุลำคม 2560

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

 คำนำ
 สำรบัญ
 ส่วนที่ 1 บทนำ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการของ สอศ
- ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ.
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
- กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
- ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงการการบริหารของสถานศึกษา
- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
- ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2561
- สรุปงบหน้ารายจ่าย
- รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ
- โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ
- โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสานักงาน
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- โครงการพัฒนางานวิจัย
- โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์การ
- โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการองค์การ
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และวิสัยทัศน์ในการทางาน
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36
42
42
43
46
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57
60
63
66
69
72

สำรบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ำ
-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ
โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการจัดทาบัตรนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์
โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โครงการอบรมการใช้งานระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
โครงการ เค้ก-คุกกี้ของขวัญปีใหม่
โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะ
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และสถานศึกษา ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
โครงการอบรมขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาครูสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการของคนไทยฯ
โครงการบริจาคโลหิต ประจาปี พ.ศ.2561
โครงการตรวจสุขภาพ ประจาปี 2561
โครงการประกันอุบัติเหตุ ประจาปี 2561
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจาปี 2561

75
78
81
84
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
117
121
125
128
131
134
137
140
143
146
149
152

สำรบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ำ
-

โครงการผู้ปกครองเครือข่าย
โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
โครงการมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล
โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนอาชีวทุกคน
โครงการบริการทุนการศึกษา
โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยห่างไกลยาเสพติด
โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการรณรงค์และป้องกันสารเสพติด
โครงการพัฒนาห้องสมุดประจาปี 2561
โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรียน
โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการ Today Word (English)
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp)
โครงการฝึกทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการฝึกทักษะและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแกะสลักน้าแข็งจากหิมะ
เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2018
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
“การเป็นผู้ประกอบการ”
โครงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning
ตามมาตรฐานสากล
โครงการแผนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน หน่วยงานและชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2561
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สำรบัญ (ต่อ)
เรื่อง



หน้ำ
- โครงการงานอาชีวปริทรรศน์ ประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน
นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีในต่างประเทศ
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
- คณะผู้จัดทา

232
235
238
241
249

ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี มุ่ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่สากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
2. จัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่สากล
3. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
4. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

เป้าหมายบริการ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพาบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มาตรการโครงการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยละพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม)
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น

9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรมนอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอาเภอ
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพ และมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
33. โรงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา

37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
38. โครงการศูนย์ความชานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทศาสตร์ การผลิต
และพัฒ นากาลั งคนอาชีว ศึกษาสู่ส ากล พ.ศ. 2555 – 2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบกลุ่มเป้าหมาย
ใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5) เข้ าถึงกลุ่ มเป้ าหมายผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่อ การเลื อ กเรียนอาชี ว ศึ กษาในเชิ งรุก ซึ่ งได้ แ ก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2) จั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ด 18 กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5) มุ่งผลิตและพัฒ นากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบาลรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
อาทิ ปิ โตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่ น ใหม่ ครัวไทยสู่ ครัว โลก พลั งงานทดแทน โลจิส ติกส์ /รถไฟความเร็ว สู ง
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู้ แ ละประสบการณ์ เพื่ อ ต่ อ ยอดและพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่ ว มจั ด
อาชีวศึกษา
ในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท.ฯลฯ
2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท.
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ

2.8) จั ด อาชี ว ะทางเลื อ ก อาชี ว ะทายาท วิ ท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาฐานวิ ท ยาศาสตร์ อาชี ว ะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วยอาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริม คุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒ นาการจัด การเรีย นรู ้ต ามแนวทาง Constructionism,Project Based Learning
Authentic Assessment,การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix it
Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒ นาระบบนิ เทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่น พี่สู่ครู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้ างความเข้มแข็งการประกันคุ ณ ภาพภายใน สนั บสนุน ให้ ทุ กวิท ยาลั ยผ่ านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เ ป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตาม
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ,วัยทางาน,สูงวัย,สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การ สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒ นาครู สร้างเครือข่ ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เ รียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ทั้ ง สมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ ง หน้ า ที่
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียน
สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย
ความมีวินั ย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการพัฒนา
ทักษะการคิดบนพื้ น ฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ Creative
economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ
กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรีย มผู้เรีย นสู่ก ารเป็น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ่ม จานวนสถานศึก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริ ษั ท ต่างประเทศและในประเทศ ยกระดั บ ทั ก ษะด้ านภาษาอั งกฤษในงานอาชี พ ส่ งเสริม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN

4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web
Portal,E-office และData based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance,Based Budgeting : SPBB และ
Formula Funding โดยการจั ด งบประมาณตามความจาเป็ น พื ้ น ฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอานาจจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง,จั ด หางบประมาณค่ า สาธารณู ป โภค และค่ า จ้ า งครู ใ ห้
เพี ย งพอ
4.3) ด้านบริห ารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้ า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์ ก าร/สมาคมวิ ช าชี พ สภาอุ ต สาหกรรม สภาหอการค้ า กระทรวงแรงงา น
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบอาชีวทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH,CPSC/APACC,SEARCA และUNVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ

ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ์ เป้าหมาย
ปรัชญา
“วิชาดี

มีทกั ษะ ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

วิชาดี

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิช าการทั้งในห้ องเรียน ห้ องสมุด จากครู อาจารย์นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่
เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจน การดารงชีวิต

มีทักษะ

การฝึกความชานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่น
ศึกษาฝึกฝนหาความชานาญในวิชาอื่นๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนาหลักธรรมที่จาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข

ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี

การมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สร้ า งชื่ อ เสี ย งมาสู่
สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง

มีวินัย

การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
รู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
สู่สากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
2. จั ด การอาชีว ศึกษา เพื่อ ผลิ ตและพัฒ นาผู้ เ รียนให้ มี ส มรรถนะ และคุ ณลั กษณะตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องกาลังคนด้านอาชีวศึกษาและเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้สู่สากล
3. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
4. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

อัตลักษณ์
“ทักษะเยี่ยม”

เอกลักษณ์
“บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้้าเลิศวิชา”
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
ด้านการพัฒนางานวิชาการ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพภายใน

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียงกับจานวนผู้เรียน
ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3. มีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดทาหลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น
4. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ความโดดเด่นของสถานศึกษา
(ผลงาน/รางวัล/เกียติยศ/ชื่อเสียง)

วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2559 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จั ด กิ จ กรรม 999,999 คน
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีว ะสมานฉัน ท์ และแปรอักษร นาโดย ผอ.เนาวรัต น์ รัตนพันธ์ คณะผู้ บริห าร
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

นักศึกษาอาชีวะ ฯ ครองแชมป์ 8 ปีต่อเนื่องแกะสลักน้าแข็งจากหิมะ ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในชื่อผลงาน เศรษฐกิจ (Sufficiency Economy) ซึ่ง
ครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์
นาย
ธนา นัทธี นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ และนายวรายุ บุตรทองเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้าแข็งจากหิมะ
นานาชาติ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 ในงาน “The 9th International Collegiate
Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้ อ นรั บ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี 26 มกราคม 2560 พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้าท่วมในภาคใต้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้า
ร่วมต้อนรับ ท่านนายกรัฐมนตรี และจัดอาหารเช้าและบ่าย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
ตาบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งนาโดย
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
ด้วยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา และนางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตาบลท่าชี อาเภอ
นาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
น้าท่วมซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดถุงยังชีพ นาโดย นาง
เนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ The marketing
challenge ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชาติ ครั้งที่ 26
ประจาปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม Open House อาชีวะปริทรรศน์ 2559 ซึ่งเป็นเสนอ
ผลงานวิชาการ ของนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งวันนี้ได้
ทาพิธี เปิดกิจ กรรม Open House อาชีวะปริทรรศน์ 2559 โดยนางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้ อานวยการวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีสงน้าพระและสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจา 2560
มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้อานวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมกันตักบาตรเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ประจารัชกาลที่ 10 ณ ริมเขื่อนแม่น้าตาปี

วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุ ร าษฎร์ ธานี ได้จัดพิธี ไหว้ครู ประจาการศึกษา 2560 มีคณะผู้บริห าร
คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุ
ราษฎร์ธานี

งานแถลงข่าวและการประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ร้อยเกาะ
เกมส์” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานีกับอาขีวศึกษาภาคใต้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร และคณะครูข้าราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15
"ร้ อ ยเกาะเกมส์ " โดยมี ท่ า น ดร.ประชาคม จัน ทรชิต รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ได้มีพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ร้อยเกาะเกมส์” ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยท่านรองสุทธิพัฒน์
อมรกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่
คณะครู ผู้ควบคุมทีมและนักเรียน นักศึกษา ประเภทกีฬาหมากล้อม และบาสเก็ตบอลหญิง ในการแข่งขัน
กีฬา อาชีวะระดับชาติครั้งที่ 12 ประจาปี 2560 "พิษณุโลกเกมส์"

3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 5 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 ทวิภาคี
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
มาตรการที่ 6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
มาตรการที่ 7 การสร้างและการกระจายโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรมและบริการ
มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มาตรการที่ 1 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
มาตรการที่ 2 ทวิภาคี
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังจิตส้านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก
มาตรการที่ 1 สุภาพชนคนอาชีวะ
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6 บริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 การสร้างและการกระจายโอกาส
มาตรการที่ 2 ปฏิรูปการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ให้มีคุณภาพระดับสากล (งานวิจัย)
มาตรการที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 9 ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลั ยอาชี วศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เดิ มใช้นามว่ า “โรงเรี ยนช่างเย็ บเสื้ อผ้ าสุ ราษฎร์ธานี ”
โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2482 ดาเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สาเร็จ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ทาการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร
เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการจึ งเปลี่ยนหลั กสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรี เรียน 2 ปี
และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ. 2498 ได้ รั บ งบประมาณจากกรมอาชีว ศึ ก ษาจั ด ซื้ อ ที่ ดิน จ านวน 3 ไร่ พ.ศ. 2516
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรี ยนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ” พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Suratthani Vocational College
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัส 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-4499
โทรสาร : 0-7727-2631
เว็บไซต์ : www.svc.ac.th
อีเมล
: info@svc.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา
พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 19
หลัง มีห้องทั้งสิ้น 241 ห้อง ได้แก่
1. อาคาร 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม
2. อาคาร 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและการโรงแรม
3. อาคาร 3 ประเภทวิชาพื้นฐานและสานักงาน
4. อาคาร 4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/โรงอาหาร/ห้องสมุด
5. อาคาร 5 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์/ห้องปฏิบัติการโรงแรม
6. ศาลาพระพุทธรูป
7. ห้องน้า-ห้องส้วมนักเรียนนักศึกษา
8. แฟลตพักอาศัย
9. บ้านพักครูแฝด 2 ชั้น
10. หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4
11. บ้านพักคนงาน-ภารโรง
12. อาคารรวมใจ (ประชาสัมพันธ์)
13. อาคาร 6 (อาคารใหม่)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

15 ห้อง
30 ห้อง
33 ห้อง
21 ห้อง
35 ห้อง
1 ห้อง
54 ห้อง
15 ห้อง
6 ห้อง
- ห้อง
5 ห้อง
5 ห้อง
21 ห้อง

ตราประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัย

สีฟ้า

“สีฟ้าและสีเหลือง”

สีเหลือง
ดอกไม้ประจาวิทยาลัย

“ดอกเฟื่องฟ้า”

เพลงมาร์ชวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ก่อเกิดมาเป็นสถาบันเกริกไกร ศูนย์รวมชาวช่างทั่วทั้งไทย ฝึกคน
ไปค่อยรับใช้ประชา ฟ้า-เหลืองสีหลัก สัญลักษณ์แห่งความแกร่งกล้า เราทุกคนบูชา นพมาศนั้น
หนาพระมารดร พวกเราล้วนสามัคคีร่วมชีวีสร้างพลังดังสิงขร อยู่แห่งไหนใกล้ไกลไม่อาทร ไม่ร้าว
รอนพรพระเจ้าคุ้มเราเอย...

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางจิราวรรณ นวลรอด

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางวราภรณ์ เยาว์แสง

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ์ ภูท่ อง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางมาลี ว่องเกษฎา

หัวหน้างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางปิยะพร เข็มขาว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานวิทยบริการฯ

หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรวิสรา สุทธิ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางกนกกร พรหมวิเศษ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

นางธนภร ฤทธิเกษม
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
นางสาวสุพิชญา รักแดง

นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางอุบล เบญจพงศ์

หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสุวิมล ศรีแสง
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
นางจิตตรา วงศ์วรานุรกั ษ์

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
นางฤดี เพชรมณี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกาชัย ณ พัทลุง

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์

โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
6.1 อัตรากาลัง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มีบุคลากรทั้งสิ้น
63 คน

ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน

3
58
2

ข. ลูกจ้างประจา

คน
คน
คน
6

1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน

6

คน
คน

16

16
คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน

28

คน
72
คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน

44

คน

จ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน

คน

คน

1
1

คน
คน
คน

-

คน

-

คน

158

คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก. ครูผู้สอน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
- ต่ากว่า ม.6
………-……… คน
9
- ปวช./ม.6

………-……… คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

คน
คน

รวม
9

คน

2

คน

2

คน

………-……… คน
67
คน

23
15

คน
คน

23
68

คน
คน

41
คน
………-……… คน
108
คน

1
คน
………-……… คน
รวม
50
คน

37
คน
………-……… คน
158
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จา้ ง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
………-……… คน
………-………
………-……… คน
………-………
33
คน
9
4
คน
35
1
คน
1
38
คน
รวม
45

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
………-………
………-………
42
39
2
83

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

60

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัตหิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

1. นางวรรณวิมล ฉวีบญ
ุ ยาศิลป์

ป.ตรี

เทคนิคการจัดดอกไม้

2. นางธนภร ฤทธิเกษม

ป.ตรี

การประดิษฐ์ของชาร่วย

3. นางสุวมิ ล ศรีแสง

ป.ตรี

เสื้อผ้าวัยรุ่น

4. นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร

ป.โท

เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น

5. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์

ป.ตรี

เบเกอรี่เพื่อการค้า

6. นางมาลี ว่องเกษฎา

ป.ตรี

ครัวและเครื่องใช้ฯ

7. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์

ป.ตรี

อาหารไทยยอดนิยม

8. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ

ป.ตรี

ขนมไทย

9. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์

ป.ตรี

อาหารไทย

10. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

ป.ตรี

โภชนาการเพื่อชีวติ

11. นายสมจิต แข่งขัน

ป.โท

การบัญชีตั๋วเงิน

12. นางกัญญ์พดิ า สุขสง

ป.โท

บัญชีต้นทุน 2

13. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์

ป.โท

การบัญชีเบื้องต้น 1

14. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

ป.ตรี

ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

15. นางจีรพรรณ โยธาปาน

ป.โท

การบัญชีการเงิน

16. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

ป.โท

บ.บริษทั จากัด

17. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

ป.โท

บัญชีเบื้องต้น 1

18. นางจริยา มณีโรจน์

ป.โท

การจัดการสินค้าฯ

19. นางวาสนา วิเชียร

ป.ตรี

บัญชีชั้นสูง 1

20. นางสาวรวิสรา สุทธิ

ป.โท

บ.สาหรับกิจการซื้อ

21. นางกนกกร พรหมวิเศษ

ป.ตรี

การบัญชีตั๋วเงิน

22. นางฉวีวรรณ จันทรชิต

ป.โท

การขายตรง

23. นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์

ป.ตรี

หลักการตลาด

24. นางสาววัชรีย์ บุญกล่า

ป.โท

การโฆษณา

25. นางศรีไพร ภาราทอง

ป.โท

หลักการจัดการ

26. นางอรทัย เมืองแมน

ป.ตรี

การผลิตเอกสาร

27. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว

ป.โท

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

60

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัตหิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

28. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

ป.โท

การจัดการงานธุรการ

29. นางปิยะพร เข็มขาว

ป.โท

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

30. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์

ป.ตรี

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

31. นางสาวโศจิกานต ปานดี

ป.ตรี

ศิลปะการต้อนรับฯ

32. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

ป.โท

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

33. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

ป.ตรี

การดาเนินอุตสาหกรรมฯ

34. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

ป.โท

หลักการดาเนินงาน

35. นางสาวสุธาทิพย์ มณีนตร

ป.โท

การตลาดเพื่อธุรกิจ

36. นายกาชัย ณ พัทลุง

ป.โท

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

37. นางชนานิศ มีพฤกษ์

ป.โท

เทคนิคการสร้างภาพ

38. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

ป.โท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

39. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ป.โท

ระบบสารสนเทศฯ

40. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

ป.โท

การสร้างเว็บไซด์

41. นางฤดี เพชรมณี

ป.โท

หลักเศรษฐศาสตร์

42. นายธนาวุฒิ กล้าเวช

ป.ตรี

ภาพพิมพ์พื้นฐาน

43. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา

ป.ตรี

จิตรกรรมเพื่องานฯ

44. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

ป.โท

ศิลปนิยม

45. นายธีรพล ทองเพชร

ป.โท

โครงงานวิทยาศาสตร์

46. นางอุบล เบญจพงศ์

ป.โท

ศิลปวัฒนธรรมไทย

47. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

ป.ตรี

ห้องสมุดฯ

48. นางจารุวรรณ อมรกุล

ป.ตรี

ไทยสื่อสารงานอาชีพ

49. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

ป.ตรี

อ.ธุรกิจในงานอาชีพ

50. นายเสรี จาเนียร

ป.ตรี

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

51. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า

ป.โท

อ.ธุรกิจในงานอาชีพ

52. นายสามารถ เนียมมุณี

ป.ตรี

การวิจัยเบื้องต้น

53. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

ป.ตรี

วิทย์พฒ
ั นาทักษะฯ

54. นางสมควร ปานโม

ป.โท

สถิติ&การวางแผน

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

60

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัตหิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

55. นางสาวสุพชิ ญา รักแดง

ป.โท

กฎหมายพาณิชย์

56. ว่าที่ ร.ต.ว.วโรดม ทิมบารุง

ป.ตรี

วิทย์พฒ
ั นาทักษะฯ

57. นางสาวอังคณา พรหมไทย

ป.ตรี

หลักการใช้สีฯ

58. นางสาวจันตนา ศฤงคาร

ป.ตรี

งานซักรีด

59. นางสาวอุษา จรูญผล

ป.ตรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

60. นางปราณีต เนตรพุกกณะ

ป.ตรี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

6.3.2. ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล

รวม

6

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายวิชัย สาระทิพย์

ป.4

คนงาน-นักการภารโรง

2. นางปรานอม ทองคา

ม.3

คนงาน-นักการภารโรง

3. นางกรรณิกา นาคเสนา

ม.5

คนงาน-นักการภารโรง

4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น

ป.6

คนงาน-นักการภารโรง

5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี

ปวช.3

คนงาน-นักการภารโรง

6. นายชูศักดิ์ บุญพร้อม

ม.3

พนักงานขับรถ

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

60

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัตหิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
6.3.3. พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

16

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

1. นางสุมนัส คล้ายเพชร

ป.ตรี

ไทยพื้นฐาน

2. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม

ป.โท

โปรแกรมสาเร็จรูป

3. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์

ป.ตรี

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

4. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ

ป.ตรี

งานแม่บา้ นโรงแรม

5. นางรังสิมา บุญมีชัย

ป.ตรี

ศิลปประดิษฐ์

6. นายธีรพันธ์ คงขันธ์

ป.ตรี

งานใบตอง

7. นางนริศรา ปทะวานิช

ป.โท

วิทย์พฒ
ั นาทักษะฯ

8. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข

ป.ตรี

การเขียนแบบฯ

9. นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงษ์

ป.ตรี

อาหารบาบัดโรค

10. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย

ป.โท

การแปรรูปอาหาร

11. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร

ป.ตรี

งานแม่บา้ นโรงแรม

12. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร

ป.ตรี

ความรู้เกี่ยวกับงานฯ

13. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์

ป.ตรี

การถ่ายวีดีทศั น์

14. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์

ป.ตรี

โปรแกรมมัลติมิเดีย

15. นางสาววรินทร จันทรชิต

ป.โท

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

16. นายณาณวัฒน์ แก้วสองดวง

ป.ตรี

เบเกอรี่เบื้องต้น

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ชื่อ - สกุล

76

คน (ทำหน้ำทีส่ อน ธุรกำร ทัว่ ไป)

วุฒิกำรศึกษำ

ปฏิบตั ิหน้ำที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชำ

1 นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล

ป.ตรี

หน้าทีพ่ ลเมืองฯ

2 นางสาวกมลภัช กระมล

ป.ตรี

ระบบปฏิบัติการฯ

3 นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง

ป.ตรี

การจัดการขาย

4 นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ

ป.ตรี

กฎหมายพาณิชย์

5 นางสาวอุไรวรรณ ชานาญกิจ

ป.ตรี

พิมพ์ดีดไทยเบือ้ งต้น

6 นางรุง่ นภา หนูเพชร

ป.ตรี

อ.ในชีวิตจริง 1

7 นายเวสารัช อนุพงศ์

ป.ตรี

พลศึกษาฯ

8 นายนพรัตน์ ไทยถัด

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ

9 นางศุภธิดา จันทร์เกิด

ป.โท

การประยุกต์โปรแกรมฯ

10 นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว

ป.ตรี

การประชาสัมพันธ์

11 นายกิตติศักดิ์ ลัดดา

ป.ตรี

ลีลาศเพือ่ การสมาคม

12 นางสาวสุทธิกาญจน์ โรยทองคา

ป.โท

การตลาดเพือ่ อุตสาหกรรม

13 นางสุนทรียา ขยายน้อย

ป.โท

การเป็นผู้ประกอบการ

14 นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น

ป.ตรี

อังกฤษในชีวิตจริง 1

15 นางสาวนัฐญา โกรณท์

ป.ตรี

อังกฤษในชีวิตจริง 1

16 นางสาวลภัสร ศิริพฤฒิกลุ

ป.โท

ธุรกิจโรงแรม

17 นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์

ป.ตรี

การวาดเขียนเพือ่ งานฯ

18 นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์

ป.ตรี

ศิลปะไทย

19 นายวิศรุฒ ขจรบุญ

ป.ตรี

ผ้าและการแต่งกาย

20 นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร

ป.ตรี

วิทย์พฒ
ั นาทักษะชีวิต

21 นางสาวชุติมา ชินวาณิชย์กลุ

ป.ตรี

การสนทนาภาษาจีน 1

22 นางสาวสุณิษา แพรกเมือง

ป.ตรี

บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม

23 นายกฤษฎา อานาจเจริญ

ป.ตรี

วิชาพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมฯ

24 นางสาวนนทยา พวงชบา

ป.โท

วิชาการสร้างเว็บไซด์

25 นางสาวพจชนาวรรณ แท่นประมูล

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษสาหรับฯ

26 นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

ป.โท

การจัดซื้อเบือ้ งต้น

27 นายณปวร เฉลิมพักตร์

ป.ตรี

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

28 นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ

ป.ตรี

มนุษย์กบั ปรัชญาฯ

29 Miss.Dece Dalez Gumban

ป.โท

อ.ฟัง-พูด 1

สนับสนุน/ธุรกำรทัว่ ไป

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

76

คน (ทำหน้ำทีส่ อน ธุรกำร ทัว่ ไป)

วุฒิกำรศึกษำ

ปฏิบตั ิหน้ำที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชำ

สนับสนุน/ธุรกำรทัว่ ไป

30 Miss. Zhai Yang yang

ป.ตรี

ภาษาจีน 1

31 Miss Tshering Dema

ป.ตรี

อ.ฟัง-พูด 1

32 Miss.Sylivia Namayega

ป.ตรี

อ.ฟัง-พูด 1

33 นางรัชนีกร จันทร์เดช

ปวส.

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการปฎิบัติการเงิน

34 นางกาญจนา ไชยเทพ

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

35 นางสาวสุนันทา วังณรงค์

ป.6

งานการค้าฯ (ร้านอาหารลายไทย)

36 นางสาวกาญจน์สุภา นาคเจริญ

ม.3

งานการค้าฯ (ร้านอาหารลายไทย)

37 นางมารศรี เรืองฤทัย

ป.3

นักการภารโรง

38 นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช

ปวส

นักการภารโรง

39 นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย

ปวช

นักการภารโรง

40 นางสารภี ช่วยทอง
41 นายสิทธิพร คมขา

นักการภารโรง
พนักงานขับรถ

42 นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด

ป.6
ปวส
ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

43 นางกาญจนา ไชยมุสิก

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการปฎิบัติการเงิน

44 นางสาวพงษ์ผกา สัญจร

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

45 นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ

ปวส.

เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

46 นางสาววนันชนก อรรณพ

ปวส.

เจ้าหน้าที่ (ร้านอาหารลายไทย)

47 นางสุจติ รา บุญญสุวรรณ

ปวส.

เจ้าหน้าที่ (แผนกผ้า)

48 นางสาววรรณภา เพ็ชรราม

ปวส.

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (พัสดุ)

49 นางสาวสุภาณี หมื่นใจ

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านปกครอง

50 นางวิจติ รา มีเพียร

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านวิจยั

51 นางสาวปิน่ มณี ทองมาก

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

52 นางสาวศันสนีย์ บัวทอง

ปวส.

เจ้าหน้าที่ (สหการ)

53 นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์

ปวส.

เจ้าหน้าที่ (ร้านอาหารลายไทย)

54 นายชัชกรณ์ บัวแก้ว

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีอ่ าคารและสถานที่

55 นายพัฒน์ธณศักดิ์ เมธาโชติช่วง

ปวส.

เจ้าหน้าทีป่ ฎิบัติซ่อมคอมพิวเตอร์

56 นางสาวอาภรณ์ ปิน่ วงศ์เพชร

ปวส.

เจ้าหน้าทีอ่ าชีวศึกษาระบบทวิภาคี

57 นางสาวกาญจนา หนูขวัญ

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านประชาสมพันธ์

58 นายสุชาติ ทิมทอง

ปวส.

เจ้าหน้าทีเ่ อกสารการพิมพ์

59 นางกัลยา อินทสมบัติ

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารทัว่ ไป

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ชื่อ - สกุล

76

คน (ทำหน้ำทีส่ อน ธุรกำร ทัว่ ไป)

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้ำที่
สอนวิชำ

สนับสนุน/ธุรกำรทัว่ ไป

60 นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิตร

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาหลักสูตร

61 นางบงกช วุฒิจนั ทร์

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านบุคลากร

62 นางสาวชนิตา คชเดช

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารทัว่ ไป

63 นางสาวชนิตา แม่นยา

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านความร่วมมือ

64 นางสาวธิดาพร เศรษฐเชื้อ

ปวส.

เจ้าหน้าทีโ่ ครงการพิเศษ

65 นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
66 นางอุบลรัตน์ ศักดา
67 ว่าที่ ร.ต.หญิงปทุมวดี ทองโอ่

ป.โท
ปวส.
ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านวัดผลและแบบประเมิน
เจ้าหน้าทีง่ านวางแผน
เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการ

68 นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข

ปวส.

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

69 นางสาวนรีรัตน์ ทองเรือง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านศูนย์บ่มเพาะ

70 นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านแนะแนว

71 นางสาวนภสร ราชธานี

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน

72 นางสาวสุวคนธ์ ดาเพ็ง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

73 นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านกิจกรรม

74 นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกลู

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพ

75 นางสาวจันทร์จริ า กลิ้งกลอง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน

76 นางสาวไอรินทร์ วราหิรัณยรักษ์

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านสื่อการเรียนการสอน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2560 (ปีปจั จุบนั )
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิ้น

2,954

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 1/2559 (ปีปจั จุบนั )
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิ้น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

914

725

617

2,238

416

182

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวม
730

รวมทัง้ สิ้น

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

-

-

-

2,954

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี /สาขางานการบัญชี

186

165

155

506

110

79

189

-

-

-

695

- สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด

83

54

49

186

42

23

65

-

-

-

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า (ปวช)

13

5

18

18

-

-

-

-

-

-

5

- สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานเลขานุการ

52

39

36

127

-

-

-

-

-

-

127

-

-

-

-

30

22

52

-

-

-

52

138

125

96

359

61

58

119

-

-

-

478

- สาขาวิชาขาย/สาขางานการขาย

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ /สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ทวิภาคี
เทียบโอน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2560 (ปีปจั จุบนั )
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ภาคเรียนที่ 1/2559 (ปีปจั จุบนั )
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ระดับ ปวส.

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีที่ 2

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวมทัง้ สิ้น
รวม

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจติ รศิลป์ /สาขางานวิจติ รศิลป์

17

10

7

34

-

-

-

-

-

-

34

- สาขาวิชาการออกแบบ/สาขางานการออกแบบ

21

11

11

43

-

-

-

-

-

-

43

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

58

39

25

122

32

19

51

-

-

-

173

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานแฟชั่นดีไซต์

4

11

5

20

-

-

-

-

-

-

20

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า

4

-

2

6

-

-

-

-

-

-

6

- สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย /สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

3

- สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ /คท

17

11

12

40

7

2

9

-

-

-

40

- สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานคหกรรมเพือ่ การโรงแรม

40

27

19

86

8

-

-

-

-

-

94

115

95

87

297

29

22

51

-

-

-

348

-

-

-

-

23

17

40

-

-

-

40

-

-

-

-

7

18

25

-

-

-

25

- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม

74

68

39

181

9

18

27

-

-

-

208

- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม (Mini EP.)

12

10

10

32

-

-

-

-

-

-

32

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว/สาขางานการท่องเที่ยว

41

29

24

94

-

-

-

-

-

-

94

3. ประเภทวิชาคหกรรม

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานโภชนาการและอาหารเพือ่ สุขภาพ

ทวิภาคี
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2560 (ปีปจั จุบนั )
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ภาคเรียนที่1/2559 (ปีปจั จุบนั )
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ระดับ ปวส.

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวมทัง้ สิ้น
รวม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ม.6
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขางานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม

-

-

-

-

19

24

43

-

-

-

43

39

26

22

87

25

9

34

-

-

-

121

-

-

-

-

14

8

22

-

-

-

22

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทวิภาคี
- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว/สาขางานการท่องเที่ยว

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทัง้ ปีการศึกษา (2560)

รวมทัง้ สิ้น

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

………… คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

………… คน

7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิ้น

3,168

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2560(ปีตอ่ ไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 1

รวมทัง้ สิ้น

ปีท่ ี่ 2

ระดับ ปวส.

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวมทัง้ สิ้น
รวม

952

815

593

2,360

509

294

803

-

-

-

3,168

- สาขาวิชาการบัญชี /สาขางานการบัญชี

200

197

160

557

120

83

203

-

-

-

760

- สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด

80

82

55

217

40

24

64

-

-

-

281

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ปวช)

-

10

-

10

20

-

20

-

-

-

20

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า (ม.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

68

42

190

-

-

-

-

-

-

190

-

-

-

-

40

18

58

-

-

-

58

160

146

109

415

80

69

149

-

-

-

564

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ/สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ/สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

20

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/สาขางานการจัดการทั่วไป (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/สาขางานการจัดการทั่วไป (ม.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการบัญชี /สาขางานการบัญชี (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการบัญชี /สาขางานการบัญชี (ม.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานเลขานุการ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ /สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ทวิภาคี
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก /สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
เทียบโอน

7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีตอ่ ไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ระดับ ปวส.

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวมทัง้ สิ้น
รวม

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจติ รศิลป์ /สาขางานวิจติ รศิลป์

14

9

10

33

-

-

-

-

-

-

33

- สาขาวิชาการออกแบบ/สาขางานการออกแบบ

20

11

6

37

-

-

-

-

-

-

37

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

59

37

34

130

15

22

52

-

-

-

182

-

-

-

-

15

-

15

-

-

-

15

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานแฟชั่นดีไซต์

20

12

5

37

-

-

-

-

-

-

37

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

4

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

20

-

20

-

-

-

20

- สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

20

15

13

48

-

-

-

-

-

-

48

- สาขาวิชาคหกรรม/สาขางานคหกรรมเพือ่ การโรงแรม

40

41

19

100

-

-

-

-

-

100

- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ปวช)

-

-

-

-

20

3

23

-

-

-

23

- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ม.6)

-

-

-

-

20

-

20

-

-

-

20

120

115

97

332

-

-

-

-

-

332

-

-

-

-

18

58

-

-

-

58

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)

3. ประเภทวิชาคหกรรม

- สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย /สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานโภชนาการและอาหารเพือ่ สุขภาพ

40

7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีตอ่ ไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ระดับ ปวส.

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวมทัง้ สิ้น
รวม

3. ประเภทวิชาคหกรรม
ทวิภาคี
-

-

-

-

- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม

40

29

18

- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม (Mini EP.)

19

10

7

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานโภชนาการและอาหารเพือ่ สุขภาพ

18

17

35

-

-

-

35

87

-

-

-

-

-

87

36

-

-

-

-

-

36

10

-

10

-

-

-

10

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว/สาขางานการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

-

-

-

-

10

11

21

-

-

-

21

-

-

-

-

31

18

49

-

-

-

49

40

29

18

87

-

-

-

-

-

-

87

-

-

-

-

10

11

21

-

-

-

21

ม.6
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทวิภาคี
- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

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

ทัง้ ปีการศึกษา (2561)
-

คน

................ คน

รวมทัง้ สิ้น

-

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

..............คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

..............คน

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3.1 สรุปผลการใช้จา่ ยเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จา่ ยเงินปีปจั จุบนั (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

10,000.00

1,000,000.00
1,100,000.00

80,000.00

10,000.00
79,000.00

150,000.00

897,500.00
500,000.00

21,818,247.90
4,406,257.90
1,001,190.00
2,020,500.00
2,133,700.00
12,256,600.00

20,000.00 1,060,000.00

138,000.00
30,000.00

35,000.00

55,000.00
5,000.00

100,000.00

40,000.00

โครงการแผนงานพืน้ งานด้านการพัฒาและเสริมสร้างศักยภาพคน

55,000.00

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา

40,000.00

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจยั เพือ่ การจัดการกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้การวิจยั เป็นฐาน

35,000.00 5,000.00 100,000.00

โครงการขับขี่มีน้าใจ รักษาวินัยจราจร

30,000.00 138,000.00

ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการเสมาร่วมใจทาดีเพือ่ พ่อ

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

79,000.00 150,000.00 500,000.00 897,500.00

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

80,000.00 1,000,000.00

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เงินอุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาสการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่
ชุมชน FIX IT CENTER

21,818,247.90 1,100,000.00

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

52,135,894.70

รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน

โครงการ
โครงการพัมนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2

ปวส.

ปวช.

รวม
2,183,290.42 49,527,604.28 180,000.00 245,000.00
1. แผนงานสร้างขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งบบุคลากร
46,585,277.01
*เงินเดือน
*ค่าจ้างประจา
*ค่าตอบแทนพนง.ฯ
46,585,277.01
- งบดาเนินงาน
2,183,290.42 1,469,007.27
*ค่าตอบแทน
*ค่าใช้สอย
1,226,435.15
*ค่าวัสดุ
956,855.27
592,954.93
*ค่าสาธารณูปโภค
876,052.34
- งบลงทุน
1,473,320.00
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
- งบดาเนินงาน
180,000.00
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
*ค่าหนังสือ
*ค่าอุปกรณ์การเรียน
*ค่าเครื่องแบบ
*ค่ากิจกรรม
*ค่าจัดการเรียนการสอน
- งบรายจ่ายอืน่
3. แผนงานส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
245,000.00
- งบรายจ่ายอืน่

รวม

ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย

50,000.00

50,000.00
20,000.00

1,060,000.00

รวมทัง้ สิน้

27,167,747.90
57,240,394.70
46,585,277.01
46,585,277.01
3,652,297.69
1,226,435.15
1,549,810.20
876,052.34
1,473,320.00
1,060,000.00
3,614,500.00
855,000.00
21,818,247.90
21,818,247.90
4,406,257.90
1,001,190.00
2,020,500.00
2,133,700.00
12,256,600.00
245,000.00
245,000.00
-

84,408,142.60

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

1. ประมาณการรายรับ

94,883,358.00
บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

13,020,568.00 บาท

* คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

4,050,568.00

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

บาท
บาท

- รายรับที่คาดว่าจัดเก็บได้ในภาคเรียนที่ 2/2560

2,000,000.00

* ระดับ ปวส. ภาคปกติ

2,000,000.00

* ระดับ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

บาท

-

- รายรับที่คาดว่าจะเก็บได้ภาคเรียนที่ 1/2561

บาท
บาท

6,000,000.00

บาท

* ระดับ ปวช. ภาคปกติ

2,500,000.00

บาท

* ระดับ ปวส. ภาคปกติ

3,500,000.00

บาท

* ระดับ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

-

- ผลกาไรจากการจาหน่ายผลผลิต

ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
- ปวส.

บาท
970,000.00

บาท

54,000,186.00

81,862,790.00 บาท
บาท

6,100,000.00

บาท

1,800,000.00

บาท

*ค่าเช่าบ้าน
* ค่าสาธารณูปโภค
- ปวช.

600,000.00

2,400,000.00

บาท

3,700,000.00

บาท

งบลงทุน

-

งบเงินอุดหนุน

21,762,604.00

- การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

บาท
บาท
บาท

* ค่าหนังสือ

4,500,000.00

บาท

* ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,035,000.00

บาท

* ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

2,002,500.00

บาท

* ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,137,500.00

บาท

* ค่าจัดการเรียนการสอน

11,905,408.00

บาท

* ค่าจัดการเรียนการสอนเหลือจ่ายจากงบประมาณ 2560

182,196.00

บาท

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

2. ประมาณการรายจ่าย

94,883,358.00 บาท

งบบุคลากร

54,000,186.00

- เงินเดือน

41,671,102.00

บาท
บาท

- ค่าตอบแทน

2,486,400.00

- วิทยฐานะ

3,693,600.00

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,592,035.00

บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,539,049.00

บาท

18,000.00

- ค่าครองชีพ
งบดาเนินงาน
- ปวส.

6,100,000.00
1,800,000.00

บาท
บาท

*ค่าเช่าบ้าน
* ค่าสาธารณูปโภค
- ปวช.

600,000.00

2,400,000.00

บาท

3,700,000.00

บาท

งบลงทุน

-

บาท
บาท
บาท

งบอุดหนุน

21,762,604.00

บาท

- ค่าหนังสือ

4,500,000.00

บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,035,000.00

บาท

- ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

2,002,500.00

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,137,500.00

บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน

11,905,408.00

บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอนเหลือจ่ายจากงปม.2560

182,196.00

เงินรายได้สถานศึกษา

บาท

- งบบุคลากร

5,554,320.00

บาท

- งบดาเนินงาน

7,466,248.00

บาท

* ค่าตอบแทน

6,042,000.00

บาท

* ค่าใช้สอย

774,248.00

บาท

* ค่าวัสดุ
* ค่าสาธารณูปโภค

150,000.00
500,000.00

บาท
บาท

- งบลงทุน
* ค่าครุภัณฑ์
- เงินสารองฉุกเฉิน(0%)

-

บาท

-

บาท
บาท

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
งบรายจ่ายอื่น
1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน FIX IT CENTER

1,100,000.00

บาท

80,000.00

บาท

1,000,000.00

บาท

79,000.00

บาท

5. โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

150,000.00

บาท

6. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาท่วม

500,000.00

บาท

7. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

897,500.00

บาท

30,000.00

บาท

138,000.00

บาท

35,000.00

บาท

11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสันฐานสมรรถนะภาคฤดูรอ้ น ครังที่ 2
12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพือ่ การจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

180,000.00

บาท

5,000.00

บาท

13. กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา

100,000.00

บาท

14. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

40,000.00

บาท

15. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

55,000.00

บาท

245,000.00

บาท

17. โครงการขับขีม่ ีนาใจ รักษาวินัยจราจร

10,000.00

บาท

18. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

20,000.00

บาท

1,060,000.00
50,000.00

บาท
บาท

5,774,500.00

บาท

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
3. เงินอุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
4. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

8. โครงการเสมาร่วมใจทาดีเพือ่ พ่อ
9. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
10. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

16. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา

19. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา
20. โครงการแผนงานพืนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รวมทัง้ สิน้

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
หน่วย : บาท

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน

ผลผลิต
อุดหนุนการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ปวส.

ค่าหนังสือ

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเครื่องแบบ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประมาณการรายจ่าย - รายรับ
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
- งบบุคลากร

3,700,000
3,700,000

56,400,186
56,400,186

12,087,604
12,087,604

4,500,000
4,500,000

1,035,000
1,035,000

2,002,500
2,002,500

2,137,500
2,137,500

54,000,186

4,311,000

-

-

-

-

41,671,102

3,202,560

เงินเดือนข้าราชการครู/ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชัว่ คราว และครูชาวต่างชาติ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าครองชีพ
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขัน้ ต่า)
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ค่าตอบแทนนอกเวลาเทียบโอน
เงินค่าสอนพิเศษ
เงินค่าสอนพิเศษเทียบโอน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนควบคุมคนงาน
- ค่าใช้สอย

3,700,000
2,880,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุถาวร
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
- ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง

5,546,760
3,693,600

2,486,400
1,592,035
4,539,049
18,000
2,400,000
162,000

936,000
7,466,248
6,042,000

2,486,400
1,592,035
4,539,049
1,134,000
21,342,852
15,084,000

1,242,000

1,404,000

6,000,000

4,800,000

13,680,000

386,604
386,604

774,248
274,248

2,173,224
840,852
27,000
500,000
200,000

2,880,000

ลูกจ้างชั่วคราว และครูชาวต่างชาติ

180,000
7,776,604
6,000,000

673,872
180,000
27,000

4,618,320

-

-

-

-

500,000
200,000
138,500
200,000
200,000

466,872
814,128
64,128

750,000

281,500

94,883,358
94,883,358
63,865,506

3,693,600

162,000

338,500

13,020,568.00
13,020,568.00
5,554,320

44,873,662

928,440

ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ/ครูพเิ ศษสอน/

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและฝึกอบรม
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
- ค่าวัสดุ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ปวช.

ค่าจัดการเรียนเรียนการสอน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

150,000
150,000

1,000,000

1,000,000

150,000
50,000

138,500
466,872
2,164,128
314,128

100,000

100,000
1,750,000

431,500
150,000

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน

ผลผลิต

วัสดุเวชภัณฑ์ยา
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการเข้าแผน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เงินรายได้
สถานศึกษา

281,500
600,000

-

-

390,000
60,000
50,000
200,000
80,000
-

-

-

-

- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ต่า)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 สิง่ ก่อสร้าง
- งบเงินอุดหนุน

ค่าเครื่องแบบ

ปวส.

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ปวช.

ค่าหนังสือ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าจัดการเรียนเรียนการสอน

อุดหนุนการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

600,000

-

-

-

-

-

281,500
1,490,000
60,000
50,000
1,300,000
80,000
-

4,500,000

1,035,000

2,002,500

2,137,500

-

9,675,000

500,000

500,000

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

4,500,000

* ค่าหนังสือ
* ค่าอุปกรณ์การเรียน
* ค่าเครื่องแบบ
* ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
* ค่าจัดการเรียนการสอน
- งบรายจ่ายอืน่
งบลงทุน
ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารพื้นที่ไม่ต่ากว่า1920 ตรม.
(วษท.สมุย)
อาคารพื้นที่ไม่ต่ากว่า3,000 ตรม.
(วอศ.สุราษฎร์ธานี)
* เงินสารองฉุกเฉิน 0%
- สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย
สอศ. กระทรวง พื้นที่

4,500,000
1,035,000
2,002,500
2,137,500

1,035,000
2,002,500
2,137,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ, หัวหน้างานพัสดุ,
หัวหน้างานการเงินและ หัวหน้างานทุกงาน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.2

4

1,3,4,
10

3

3.9

2,4,6, 6,14,17,
7

7

9,12

18,19

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบั ติงานต่างๆ ของวิ ทยาลัยให้บรรลุตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา และเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิ บั ติงานให้ มีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ว จ าเป็ นต้องจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอื่นๆ ให้
เพียงพอ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุสานักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในฝ่าย และ
งานสานักงานต่าง ๆ
5.2 เพื่อจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จ านวนวั ส ดุ ส านั ก งาน วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ วั ส ดุ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง วั ส ดุ โฆษณาฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุยาและเวชภัณฑ์ วัสดุถาวร และวัสดุก่อสร้าง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6.2.2 เพื่อนาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ มาใช้ในสานักงานให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : มีวัส ดุ ส านั กงานและวัส ดุ อื่น ๆ ที่ มีคุ ณ ภาพ เพี ยงพอต่อ การบริห ารจัดการ
วิทยาลัยฯ ตลอดปีงบประมาณ
เชิงปริมาณ : จานวนวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ ตลอดปีงบประมาณ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย.

1. สอบถามราคาจากร้าน
2. ดาเนินการตามระเบียบ
งานพัสดุ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- วัสดุถาวร
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุยาและเวชภัณฑ์
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุวิทยาศาสตร์
- วัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

64,128
150,000
214,128

-

บกศ.

หมายเหตุ

50,000
100,000
150,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง 1. มีวัสดุสานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และวัสดุอื่นๆ ใช้ในงานสานักงานอย่างเพียงพอผลงานมีประสิทธิภาพ
2. มี วั ส ดุ เวชภั ณ ฑ์ ใช้ ในงานสวั ส ดิ ก ารนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยอ้อม

1. มีวัสดุต่างๆเพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหารวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: หัวหน้าแผนกวิชา และครู อาจารย์ ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

4

1,3,4,8,
10

3

3.9

3-7 9,10,16,

7

9,12

17,18,
19

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพทางวิชาการมีทักษะความชานาญในสาขา
ที่เรี ยน เพื่ อเป็ น พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ จะต้องอาศัยวัส ดุการศึกษาที่จัดให้ อย่างเพี ยงพอ ในแต่ล ะ
สาขาวิชา

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนวัสดุการศึกษาของแต่ละแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ : ด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนนักศึกษามีทักษะวิชาชีพในสาขา
ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม
1. อาจารย์ผู้สอนทาโครงการฝึกตาม สผ.1
- ภาคเรียนที่ 2/2560
- ภาคเรียนที่ 1/2561
2. สรุปรายการโครงการฝึก
อบรมของแต่ละแผนกวิชา
3. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
4. ปฏิบัติการสอนตามโครงการ
5. รายงานผลการฝึกตาม สผ.2

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 และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน

งปม.
รายการ งบดาเนินงาน งบอุดหนุน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการศึกษา
750,000
1,000,000
750,000
1,000,000
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

หมายเหตุ

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง 1. มีวัสดุฝึกที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนการสอน
2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานจริงและประสบการณ์จริง
โดยอ้อม 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: ฝ่าย/งาน และหัวหน้าแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง

ด้านที่
 ความพอประมาณ

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

พอเพียง

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์สานักงาน

การบูรณาการหลัก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายสานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.1

 ความมีเหตุผล

4

1,3,4,

3

3.9

2,5,7 6,16,19

7

9,12

10

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอน 14 แผนกวิชา มีจานวนนักเรียน
นักศึกษาประมาณ 3,000 คน ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ คานึงถึงคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ตามปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่า วิชาดี มีทักษะ ใฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย และนโยบายปฏิรูปการศึกษาและ
แผนแม่บทของวิทยาลัยฯ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรจาเป็นต้องอาศั ยครุภัณฑ์
การศึกษา เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยฯ จาเป็นต้องวางแผน
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาของแผนกวิชาและงานเพิ่มขึ้นด้วย

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดหาครุภัณฑ์ด้วยเงินอุดหนุน
6.2 เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สานักงาน ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์การศึกษาที่จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุน จานวน 10 รายการ
เชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์การศึกษาเพียงพอในการเรียนการสอนของนักเรียนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีครุภัณฑ์สานักงานช่วยให้การทางานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวดเร็ว สะดวกในการทางาน งานมีคุณภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม
1. สอบถามราคาของผู้ขาย
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ
3. ตรวจรับครุภณ
ั ฑ์
4. บันทึกบัญชีครุภัณฑ์
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ต.ค

ม.ค

พ.ย. ธ.ค.

ก.พ. มี.ค

เม.ย

ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

พ.ค. มิ.ย ก.ค.

ส.ค

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์เพียงพอกับการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา
9.2 ด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สานักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และวัสดุถาวร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย, หัวหน้ำแผนก และหัวหน้ำงำน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ
 โครงกำรตำมภำระงำนประจำ
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

3,4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1,3.2,
4.2

4

3,4,6,
10

3

3.8,3.9

7

19

5

9,12

3.11

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของวิทยำลัยให้ประสิทธิภำพนั้นจะต้องอำศัย
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภำพดี พร้อมที่จะปฏิบัติงำนและไม่ทำให้ กำรปฏิบัติงำนและกำรเรียนกำรสอนหยุดชะงัก
จึงควรมีกำรจัดกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพที่ดีและมีมำตรฐำน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอน
5.2 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงำน
5.3 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
5.4 เพื่อซ่อมแซมวัสดุถำวร

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เพื่อให้ครุภัณฑ์กำรศึกษำ,ครุภัณฑ์สำนักงำน,ครุภัณฑ์ยำนพำหนะอยู่ในสภำพดี
6.2 เพื่ อ ให้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ก ำรศึ ก ษำ,ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งำนและครุ ภั ณ ฑ์ ย ำนพำหนะและวั ส ดุ ถ ำวร
มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : วิทยำลัยมีครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภัณฑ์สำนักงำนและครุภัณฑ์ยำนพำหนะและวัสดุ
ถำวรที่อยู่ในสภำพดี สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำ
เชิงปริมาณ : จำนวนรำยกำรซ่อมครุภัณฑ์กำรศึกษำ, ครุภัณฑ์สำนักงำนและครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และวัสดุถำวร และค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมตลอดปีงบประมำณ 2561
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561
7.2 สถานที่
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1. สอบถำมรำคำจำกร้ำน
2. ดำเนินกำรตำมระเบียบ
งำนพัสดุ
3. ดำเนินกำรซ่อมแซม
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ, ครุภัณฑ์
สำนักงำน, ยำนพำหนะ และ
วัสดุถำวร
4. บันทึกประวัติกำรซ่อมแซม
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ,สำนักงำน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรศึกษำ
ครุภัณฑ์สำนักงำน/วัสดุถำวร
- ค่ำซ่อมครุภัณฑ์แซมยำนพำหนะ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

200,000

-

-

200,000

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง
1. สำขำวิชำต่ำงๆ มีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่อยู่ในสภำพดี มีประสิทธิภำพ
2. งำนสำนักงำนของวิทยำลัยฯ มีครุภัณฑ์สำนักงำนและครุภัณฑ์ ยำนพำหนะที่
ดีพร้อมที่จะใช้งำนตลอดเวลำ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรำยงำนผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

2,3

1,3,4,6,
7,10

3

3.2,3.3, 4,6,7 14,17,19 5,7

9,12

3.8,3.9

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการจั ดการศึกษาให้ ทุ กคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้
โอกาสทางการศึกษามีความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้มีความตระหนักในการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมหลักให้กับนักเรี ยนระดับชั้น ปวช.
เพื่อเป็ นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นคงด้านสั งคมที่มีการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบ
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5.3 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเข้ารับการศึกษาจนจบ
หลักสูตรเป็นการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั กเรีย นระดับ ชั้น ปวช. ทุกคนมีคุณ ภาพจริยภาพ มีความรู้ความสามารถตาม
แนวทางคุณธรรมนักวิชาชีพ แล้วเกิดความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกคน มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. รับการศึกษาจนจบหลักสูตร และออกกลางคันน้อยลง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อวางแผน
กิจกรรม
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการโครงการ
5. สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

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

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

-

4,500,000
1,035,000
2,002,500
2,137,500
11,905,408

-

-

21,580,408

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคเป็นรูปแบบ
โดยอ้อม : นักเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางการศึกษา และเป็นคนดีของสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

เงิน
งบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการพัฒนางานวิจัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้

ข้อที่ ข้อที่

3.1,3.2

5,7

1,4

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข

1,2,3,4
7,10

3,5,6 3,7,3.12 1,2,4,6 2,3,6,
5.1,5.2

2-12

7,8,13,
14,17,18
19

 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล ข้อ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมรวมถึงพันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อ6.วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนและนโยบาย
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4 มิติของ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในมิติที่
2 การพัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพการเรียนการสอนข้อ2.10 วิจัยปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ และข้อ2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนานักวิจัยทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคุณค่าของผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับ

การเผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
พ.ศ. 2559 – 2562 พันธกิจข้อ2.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สิ่งสาคัญของกระบวนการพัฒนางานวิจัยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน ท้องถิ่นละ
ประเทศชาติคือการเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับทราบหรือการนาผลลัพธ์จากการวิจัยนาไปใช้ประโยชน์
ดังนั้น เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการ อันนามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง เป็นพัฒนาการวิจัยและการส่งเสริมงานวิจัยในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรองรับสาหรับการประเมินคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยซึ่งสนองต่อนโยบายรัฐบาล
และพันธกิจของหน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและ
มาตรฐานชุมชน อีกทั้งเป็นแนวทางให้ชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ในชุมชน สนับสนุน
บูรณาการการเรียนการสอนด้านงานวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และครูมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กันชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชน
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อพัฒนางานวิจัย
5.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทาวิจัย
5.3 เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ:
มีงานวิจัยทุกแผนกวิชา อย่างน้อยจานวน 10 เรื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ:
มีงานวิจัยของทุกแผนกวิชาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลงานวิจัยทุกแผนกวิชา อย่างน้อยจานวน 20 เรื่อง

7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลและรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รองบประมาณฯ

-

-

100,000

-

-

100,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยอ้ อ ม : ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา น าไปบู ร ณาการใช้ ใ นรายวิ ช าการเรี ย นการสอนกั บ
นักเรียนนักศึกษา และในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์การ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.3,4.4

4

10

3

3.1

3

9

7

12

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสายอาชีพ
มีการบริ ห ารจั ดการทางด้ านต่างๆ เช่ น การประกั นคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดต่ อประสานงาน
กับชุมชน สังคม รวมถึงการปรึ กษาหารือร่ว มกันของผู้บริห าร ครู เจ้าหน้า ที่ และผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องเป็ นสิ่ ง
จาเป็นยิ่งในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้
การจัดประชุมจึงถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้วิทยาลัยฯได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ นาข้อมูลที่ได้ใช้ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการประชุมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม
เข้าร่วมประชุมตามจานวนที่กาหนดอย่างน้อยชุดละ 2 ครั้ง/ปี รวม 8 - 10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้บ ริ ห าร และครูได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการบริห ารจัดการองค์การ
นาข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
เชิงปริมาณ : จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ดาเนินการโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนิน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้สอยในการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

10,000

-

-

10,000

-

-

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ได้รับงบประมาณในการจัดประชุม
โดยอ้อม : ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการองค์การ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.3,4.4

4

10

3

3.1

3

9

7

12

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสายอาชีพ
มีการบริห ารจั ดการทางด้านต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดต่อประสานงาน
กับชุมชน สังคม รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกันของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็น
สิ่งจาเป็นยิ่งในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้

การจั ดการประชุม จึ งถือ ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้ วิทยาลั ยฯได้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์
เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ปแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ฯให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการประชุมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา และผู้เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมเข้าร่วมประชุมตามจานวนที่กาหนด อย่างน้อยชุดละ 2 ครั้ง/ปี รวม 8 - 10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ บ ริ ห าร และครูนาข้ อมูล ที่ เป็นประโยชน์เพื่ อใช้ใ นการบริห ารจัดการองค์การ
นาข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
: นาข้อมูลที่ได้ใช้ในการปิิบัติงาน พัฒนาในการปิิบัติงาน
เชิงปริมาณ
: จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และสถานทีจ่ ัดประชุมที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานในส่วนที่เกีย่ วข้อง
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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 และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

10,000

-

-

10,000

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับ
โดยตรง : ได้รับงบประมาณในการจัดประชุม
โดยอ้อม : ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปิิบัติราชการ

หมายเหตุ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และวิสัยทัศน์ในการทางาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

:

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

3,4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1,4.1,
4.3,4.4

1,2

1,7,10

3

3.3,3.9,

6

18

7

7

3.1

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริห ารและบุคลากรสถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ าทันเหตุการณ์ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ประกอบกับภารกิจหลักของ
การจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งจั ด การเรีย นการสอนอาชี พ ที่
หลากหลายสาขาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีความรู้เข้าใจ และ
มีศักยภาพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารการศึ กษา และการจัดการศึกษาของสถาบัน การศึกษาการจัดการ
อาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ส อดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
6.1.2 ข้าราชการครู

จานวน 5 คน
จานวน 70 คน

6.1.3 บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 2 คน

6.1.4 ลูกจ้างประจา
6.1.5 พนักงานราชการ

จานวน 6 คน
จานวน 20 คน

6.1.6 ครูจ้างสอน

จานวน 27 คน

6.1.7 เจ้าหน้าที่
จานวน 38 คน
6.1.8 คนงาน - ภารโรง
จานวน 6 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้
มาพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และนักเรียนนักศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
รายงานผลการศึกษาดูงาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
มกราคม 2561 – เมษายน 2561
7.2 สถานที่
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินโครงการ
4. รายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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 และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและฝึกอบรม
- ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่ ว มโครงการสามารถนาความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒ นาสถานศึกษา
สามารถบู ร ณาการและสนั บ สนุ น การอาชี ว ศึ ก ษาแนวใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและเป้ า หมายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

งานพัสดุและงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

3,4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1,3.3,

1,3

3,6,10

3

3.8

6,7

18,19

7

12

4.1,4.2

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันวิทยาลัยได้ทาการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะสมแก่การเรียนการสอน และสุขภาพของบุคลากร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามเหมาะสมแก่การเรียน
การสอนและจัดกิจกรรม

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ 7 ไร่
6.2 เชิงคุณภาพ : สามารถรักษาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานขึ้นและมี
ความเหมาะสมสวยงามในการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เชิงปริมาณ : พื้นที่อาคารต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้รับการปรับปรุง
อย่างสมบูรณ์สวยงาม
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ 7 ไร่ อาคาร 5 อาคาร ได้รับการปรับปรุง
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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. ดาเนินการตามโครงการ
3. ติดตามประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

466,872
138,500

-

-

605,372

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : สามารถปรับปรุงวิทยาลัยให้มีความสวยงามในพื้นที่ 7 ไร่
โดยอ้อม : บุคลากร ในวิทยาลัยมีสุขภาพจิตที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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

5,7

4

18,19

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาต่อ เป็นหน้าที่หนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯที่ต้องดาเนินการให้เป็นระบบ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว การสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การ
สร้างแบบวัดและประเมินผลนักเรียน นักศึกษา จึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะ
ส่งผลให้ได้นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ในระดับ
ปวช.1 และ ปวส.1 จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวางแผนในการรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ที่มีความพร้อมในการศึกษา
5.2 เพื่อทดสอบและวัดผลด้านพัฒนาการของนักเรียน นักศึกษาใหม่
5.3 เพือ่ สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 จานวน 1,110 ราย
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จานวน 640 ราย
6.2 ชิงคุณภาพ
1. มีนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพเข้าเรียนเพื่อการพัฒนาในอนาคต
2. ดาเนินการรับนักเรียนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอแทน
- ค่าอาหารว่างของคณะดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

รายได้ จ าการ
จ า ห น่ า ย ใ บ
สมัคร

9. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
โดยตรง 1. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการศึกษาในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เลือกเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดทาบัตรนักเรียนนักศึกษา
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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

5,7

4

18,19

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนนักศึกษา
เข้าใหม่ในระดับปวช.1 และปวส.1 จึงมีความจาเป็นต้องทาบัตรประจาตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
เกี่ยวกับทักษะหลัก หรือทักษะแกนกลาง ทักษะอาชีพที่จาเป็น

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณ ภาพ : นั กเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ได้นาบัตรไปใช้ในการยืม
หนังสือจากห้องสมุดของวิทยาลัยฯ ค้นหาข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
เชิงปริมาณ : สรุปจานวนนักเรียนนักศึกษาในการทาบัตรนักศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561
7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สรุปและรายงานผล
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างทาบัตรประจาตัวนักเรียนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

เก็บค่าใช้จ่ายจาก
นักเรียนนักศึกษา

9. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 มีบัตรประจาตัวนักเรีย นนักศึกษา
เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพคงทน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

1,2,3 1.1,2.5

2

2,6

1

1.1,1.7

1,6 3,17,18,

5,7

2,3,4

2.9,3.1

 การมีภูมิคุ้มกันทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาจะมี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปวช. และปวส. หลายสาขาวิช า วิ ท ยาลั ย
อาชีว ศึ กษาสุ ร าษฎร์ ธ านี จึ ง ได้จั ด โครงการนี้ ขึ้น ท าให้ นั ก เรียนนั ก ศึก ษาเห็ น ความส าคั ญ ของการส าเร็จ
การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของการสาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษากับครูและสถานศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาจบการศึกษากันมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร
เชิงปริมาณ : 1. สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตร
2. สรุปจานวนนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียน
นักศึกษา
3. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

9. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรมีความพึงพอใจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ
เก็บค่าใช้จ่ายจาก
นักเรียนนักศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทางสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
2.9

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

1

8

6

6.2

6,7 17,18,19,
20

7

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

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้มีกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
งานประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง สื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และเว็ บ ไซต์ เพื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์ เชิญชวน และเผยแพร่ กิจกรรมข่าวสาร ข้อมูล ต่าง ๆ ให้กับบุคคลภายใน และภายนอก
วิทยาลัยฯ ทราบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ นักเรีย นนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลภาคนอกได้รับรู้ข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ
5.2 เพื่อเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกรวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์
6.1.2 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ
6.1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์
6.1.4 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาสั มพัน ธ์ กิจกรรมให้ กับนักเรี ยน นักศึกษา บุคลากรในวิทยาลั ยฯ และ
บุคคลภายนอก
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.10 - 07.25 น.
เชิงคุณภาพ : การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมโครงการต่างๆของวิทยาลัยฯในรูปแบบ
เสียงตามสาย
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. สารวจข้อมูล
2. เขียนโครงการ
3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน

50,000

-

-

รวมทั้งสิ้น

50,000

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษา และชุมชนได้รู้ถึงกิจกรรม ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
โดยอ้อม : วิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
2.9

 ความมีเหตุผล

1

8

6

6.2

6,7 17,18,19,
20

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

7

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

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้มีห้องสานักงาน ห้องพักครู เป็นจานวนมาก ซึ่งเกือบทุกห้องจะ
มีโทรศัพท์ได้ติดต่อประสานงานภายในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ ทาให้สะดวกในการประสานงาน
แต่เนื่องจากตู้คู่สาย สายโทรศัพท์ และโทรศัพท์ ภายในได้ติดตั้งมานานแล้วทาให้เกิดการชารุด และได้ทา
การซ่อมแซมหลายครั้ง ทาให้บ้างห้องสานักงาน และห้องพักครู ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องทาการเปลี่ยน
ใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนนั้นขึ้นก็ส่งผลต่อตู่คู่สาย เนื่องจากตู้คู่สายมีการชารุดเสียหายแต่ไม่มีอะไหล่ในการซ่อม
และติดตั้งโทรศัพท์ไปยังอาคาร 6
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขยายเครื่องส่งสัญญา ตู้คู่สายโทรศัพท์
5.2 เพื่อขยายเครื่องรับโทรศัพท์ในห้องสานักงาน และห้องพักครูให้ครบทุกห้อง
5.3 เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่มีช่องส่งสัญญาณมากขึ้น
6.1.2 มีเครื่องรับโทรศัพท์ครบทุกห้องสานักงาน และห้องพักครู
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : - ปรับปรุงโทรศัพท์แม่ข่าย คือประชาสัมพันธ์ 1 จัด
- ปรับปรุงโทรศัพท์ภายในสานักงานที่ชารุด
- ปรับปรุงโทรศัพท์ภายในห้องพักครูทุกห้องที่ชารุด
เชิงคุณภาพ : - มีระบบโทรศัพท์ภายในที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ดี
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. สารวจข้อมูล
2. เขียนโครงการ
3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ตู้คู่สาย 1 ชุด
โทรศัพท์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

150,000

-

-

150,000

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : เพื่อปรับปรุงโทรศัพท์ภายในที่ชารุด และติดตั้งเพิ่มเติมที่อาคาร 6
โดยอ้อม : เพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานวางแผนและงบประมาณ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

พอเพียง

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์สานักงาน

นโยบายสานักงาน

การบูรณาการหลัก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.2

4

6,10

3

3.1-3.3,

6

3.9,3.11

17,18

7

8,9,
12

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้จาเป็นต้องมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคอันจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
5.2 เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ จานวน 40 เล่ ม และเอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบ CD จานวน 20 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. จานวนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 40 เล่ม
2. นาเสนอในรูปแบบ CD - Rom จานวน 20 แผ่น โดยส่งเผยแพร่ให้แต่ละหน่วยงาน
เชิงคุณภาพ การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ มู ล การรายงานผล
สามารถนาไปเป็นข้อมูลการพิจารณาในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณต่อไป
7. สรุปสาระสาคัญของโครงการ :
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ติดตามโครงการที่เข้ามาปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
3. ดาเนินการ
4. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

5,000

-

-

5,000

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทราบถึงผลการใช้ยอดเงินจัดสรร - จ่ายจริงตามแผนการปฏิบัติการ
9.2 ทราบถึงจานวนโครงการที่ดาเนินการ ไม่ได้ดาเนินการ
9.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในภาคปฏิบัติงานตามโครงการ
9.4 นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการส่งเสริมการจัดทาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงาน
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.2

1,4

1,2,3,7

5

5.1,5.2

1,5

4,15

5,7

2-12

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางการพัฒ นาคุณภาพอาชีวศึกษา
โดยมุ่งเน้นการคิดค้น วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาได้มีโครงการให้นักเรียนนักศึกษา
ได้สร้างสรรค์และพัฒ นาผลงานการนาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี /โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่
ประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้น นั้ น นอกจากผู้ เรี ย นโดยตรงแล้ ว องค์ ค วามรู้ที่ เกิ ด ขึ้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ สั งคมและ
ประเทศชาติต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของชาติ
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการประดิษฐ์
คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่
5.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ
ของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษามีการทาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้กระบวนการประดิษฐ์
คิดค้นสามารถแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้ด้วยตนเอง
6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ในวิชาชีพของตนเอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษามีการความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้กระบวนการประดิษฐ์
คิดค้นสามารถแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษา มีการทาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง

7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ประชุมกลุ่ม
2. ทาเรื่องการขออนุมัติ
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
4. ดาเนินการจัดทา
5. ประกวดแข่งขัน/จัดแสดงผลงาน
6. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ
รองบประมาณ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ฯ

-

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง: นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาทักษะจากการเรียนการสอนใน
วิชาชีพนามาแก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยอ้อม: นักเรียน นักศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใน
วิชาชีพของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.1

1,4

 ความมีเหตุผล

3,4,10

3

3.5

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

5,7

4

7,8,9,12

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลและใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีให้หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รับทราบและรองรับระบบอินเทอร์เน็ตของกระทวงศึกษาธิการรวมไปถึงระบบงานต่าง ๆ ของ
วิทยาลั ยฯ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศจึ งเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ สามารถ
รองรับปริมาณการใช้ง านอินเทอร์เน็ตและระบบงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิด
ปัญหากับระบบเครือข่ายสารสนเทศ สามารถที่จะดาเนินการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ในเวลาที่รวดเร็ว
เพื่อให้สามารถให้บริการ การดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
และระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯที่เพิ่มมากขึ้น
5.2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ ในเวลาที่รวดเร็ว
5.3 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5.4 เพื่อให้ เป็ น แหล่ งค้ น คว้าหาความรู้ ของครู บุค ลากร และนั กเรี ยนนักศึ กษาและบุคลากร
ภายนอก
5.5 เพื่อมีระบบสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพภายในระบบเครือข่าย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ไม่น้อยกว่า 600 เครื่อง
6.1.2 จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 3,093 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใช้
งานอินเทอร์เน็ตและระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นได้
6.2.2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ในเวลาที่รวดเร็ว
6.2.3 วิทยาลัยฯสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้
6.2.4 วิทยาลัยฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้
6.2.5 ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอน
และการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ :
เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและระบบงานต่างๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและระบบงานต่างๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ไม่น้อยกว่า 600 เครื่อง
2. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3,093 คน

7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ดาเนินการสอบราคา
2. ดาเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
3. เชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ให้บริการอินเทอร์เน็ต
5. สารองข้อมูล
6. ประเมินผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
- แอกเซสพอยต์ จานวน 12 ตัวๆ ละ 16,000 บาท
- โปรแกรมควบคุมแอกเซสพอยต์ 10 ตัว
- SwitchPOE 24 Port จานวน 1 ตัวๆ ละ
32,000 บาท
- Router จานวน 1 ตัว ๆละ 80,000 บาท
- ตู้ Wallrack จานวน 1 ตู้ ๆ 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

-

-

190,000
60,400
32,000

-

-

-

-

80,000
5,000

-

-

367,400

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการใช้
งานอินเทอร์เน็ตและระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ระบบเครือข่ายได้ในเวลาที่รวดเร็ว
2. ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอ้อม : 1. ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา
2. ช่วยให้งานต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.1

4

10

3

3.5

1,2,3,6 2,3,4,

5,7

4

5,7,9,17
18

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษาและเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้งานและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการเก็บข้อมูลได้ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย
5.2 เพื่อค้นคว้าและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารงานของสถานศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เอกสารข้อมูลสารสนเทศ จานวน 70 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกข้อมูล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : จัดเก็บข้อมูลได้สะดวก ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและปลอดภัย
เชิงปริมาณ : จัดทาเอกสารเผยแพร่ จานวน 70 ชุด
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาการดาเนินการ : ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ
: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดเก็บข้อมูล
4. เผยแพร่ข้อมูล
5. ประเมินผลและรายงานผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

-

-

20,000

-

-

20,000

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โดยอ้อม : บุคลากรได้ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมการใช้งานระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
4.1

4

10

3

3.5

3,4

9,10

5,7

4

11,14

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
: ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 3
ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ www.v-cop.net เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันกันทางธุรกิจเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีขีดความสามารถเลือกคนให้ตรงกับ
งาน นักเรียนเลือกงานให้ตรงตามที่ต้องการและขยายโอกาสทางการสมัครงานให้มากขึ้น

5. วัตถุประสงค์

:

5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการใช้งานเว็บไซต์ www.v-cop.net
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้งานเว็บไซต์ www.v-cop.net อย่างเชี่ยวชาญ
5.3 เพื่อกระตุ้น นักเรียน นักศึกษาให้เห็นความสาคัญในการใช้งานเว็บไซต์ www.v-cop.net

6. เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ใช้งานเว็บไซต์ www.v-cop.net อย่างเชียวชาญ
2. วิทยาลัยฯ มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการในเว็บไซต์ www.v-cop.net
ครบ 100%
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สามารถให้คาแนะนาแก่นักเรียน นักศึกษาและใช้
งานเว็บไซต์ www.v-cop.net

- เชิงคุณภาพ
1. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในเว็บไซต์ www.v-cop.net เพื่อแสดง
คุณสมบัติ ความสามารถ ประวัติ ให้สถานประกอบการคัดเลือกเข้าทางาน

7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาการดาเนินการ : ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ
: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ไตรมาสที่ 3

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

1. จัดเตรียมข้อมูล
2. จัดอบรมการใช้งาน
3. ติดตามการใช้งาน
4. ประเมินผลและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

บกศ.

3,000

-

-

3,000

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ครบสมบูรณ์ ทุกคน
- โดยอ้อม : นักเรียนนักศึกษาสามารถมีงานทา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ค่านิยม 12 ประการ

ทุกข้อ

1,2,3,4

5,7

ทุกข้อ

 ความมีเหตุผล

2.1,2.5

5,6

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

2.6,2.7

 เงื่อนไข

ทุกข้อ

 ความรู้

ทุกข้อ

สมศ.

1,2,3,4

 ความพอประมาณ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อที่

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้านที่

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

2. ลักษณะโครงการ

3,5,6,7 ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ ทุกด้าน ทุกตัวบ่งชี้

 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารซึ่งเป็นข้อมูลที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาว่าสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่
กาหนดเพียงใด จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่สถานศึกษาจะต้องประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณ ภาพได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการของสถานศึกษา
5.3 เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุม/สัมมนาบุคลากร

จานวน 140 คน

6.1.2 คู่มือการประเมินมาตรฐาน
จานวน 150 เล่ม
6.1.3 เอกสารรายงานประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
แผนกวิชา และรายบุคคล
จานวน 120 เล่ม
6.1.4 แผ่นซีดีรอม
จานวน 50 แผ่น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้รับการสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ในระดับดี
6.2.2 มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และทันสมัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิ ง ปริ ม าณ : บุ ค ลากร จ านวน 140 คน เอกสารประกอบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 410 เล่ม ซีดีรอมเผยแพร่ จานวน 50 แผ่น
เชิงคุณภาพ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีทุกตัวบ่งชี้
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
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 ทาคู่มือมาตรฐานการศึกษา
2. ดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย

จานวนเงิน
งบประมาณ
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ

20,000 ทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยตาม
จ่ายจริง

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

20,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ค่านิยม 12 ประการ

ทุกข้อ

1,2,3,4

5,7

ทุกข้อ

 ความมีเหตุผล

2.1,2.5

5,6

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

2.6,2.7

 เงื่อนไข

ทุกข้อ

 ความรู้

ทุกข้อ

สมศ.

1,2,3,4

 ความพอประมาณ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อที่

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้านที่

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

2. ลักษณะโครงการ

3,5,6,7 ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ ทุกด้าน ทุกตัวบ่งชี้

 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารซึ่งเป็นข้อมูลที่จะ
สะท้อนให้เห็ นถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาว่าสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดเพียงใด จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่สถานศึกษาจะต้องประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพื้นเอเซียแฟซิฟิก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุม/สัมมนาบุคลากร

จานวน 140 คน

6.1.2 คู่มือการประเมินมาตรฐาน
จานวน 140 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
6.2.2 บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนา จานวน 140 คน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับการประกับคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
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 ทาคู่มือมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
3. ติดต่อวิทยากร
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดาเนินงาน
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

-

-

งบรายจ่ายอื่น
30,000
105,000
100,000
65,000
300,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. บุ ค ลากรมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานการประเมิน และรั บ รองคุณภาพสถานศึ กษาด้านอาชีว ศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิ ก
(APACC)
2. บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
โดยอ้อม : บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

โครงการเค้ก- คุกกี้ ของขวัญปีใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานฯ

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

3

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ตัวบ่งชี้

ข้อที่ ข้อที่

3.1,3.2

1,2,3,

1,2,3,

4,6,7

5,8,9,

1,4

1,6,7,10

 ความมีเหตุผล

3

3.9

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

13,14,15,

 เงื่อนไข

17,18,19,

 ความรู้

20

7

ค่านิยม 12 ประการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ความพอประมาณ

สมศ.

ด้านที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

4,5,7,
1,12

 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาคนและสังคมให้มีคุณภาพสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี
สอบ นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติจริง เพื่อการฝึกประสบการณ์และทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จั ด ท าโครงการเค้ ก คุ ก กี้ ของขวั ญ ปี ใหม่ 2560 เพื่ อ บู ร ณาการการเรีย นการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ พร้อมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
5.2 เพื่อฝึกนักศึกษาให้ทางานเป็นทีม

5.3 เพื่อฝึกการทาธุรกิจขนาดย่อมในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ประมาณ 3,000 คน ร่วมดาเนินโครงการเค้ก - คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2560
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการด าเนิ น การจั ด ท า การบริ ก าร
จาหน่ายตามรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถ ดาเนินการจัดทา บริการ
จาหน่ายตามรูปแบบธุรกิจขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี สังคมผู้ปกครอง ยอมรับและพึงพอใจ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ธันวาคม 2560
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดาเนินงาน
หมายเหตุ
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที2่
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
2. ประชุมวางแผน
3. การดาเนินงาน
4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จานวนเงิน
งปม.
รายการ
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

-

-

บกศ.

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
โดยอ้อม : นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถมีทักษะ มีรายได้ระหว่างเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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

1,3,7,8

4

4.1

4

14

5

4

7

3.2

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยงานศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไปที่สนใจ ให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปทราบภาระงาน และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสารการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่ อการศึกษา จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ กระจายข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจทราบ และนาความรู้ไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
เชิงพาณิชย์ให้พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการ
ศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปทั้งใน และต่างจังหวัดทราบ
5.2 เพื่ อ สร้ า งโอกาส สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท าธุ ร กิ จ ใน
สถานศึกษามีโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
5.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : ดาเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จานวน 4 รายการ
6.1.1 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หน้าเสาธง ในเว็บไซด์วิทยาลัยฯ และการประชุมของ
วิทยาลัยฯ
6.1.2 ปรับปรุงป้ายศูนย์บ่มเพาะฯ และโล้โก้ใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามคู่มือ ประจาปี 2558
6.1.3 จัดทาเอกสาร วารสารประจาเดือนเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา และครูที่สนใจทราบ
6.1.4 จัดทาจดหมายข่าวประจาปีเผยแพร่ให้ทุกสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
6.1.5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ฯ ต้อนแบบ 5 ดาว
(1 ใน 6 สถานศึกษาของภาคใต้)
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และประชาชนทั่วไป ทราบภารกิจการดาเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะ และมาใช้บริการการให้คาปรึกษาการประกอบธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และประชาชนมาใช้บริการและศึกษาดูงาน
เพื่อนาไปพัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ และธุรกิจของตนเอง และจานวนชิ้นงานในการจัดทาและให้บริการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และประชาชนมาใช้บริการ และศึกษาดูงาน
มีทักษะการทางานเพื่อไปพัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ และธุ รกิจของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยฯได้ใช้ข้อมูลในการ
ประกันสถานศึกษามีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.
7.
8.

รับมอบหมายงานหรือนโยบาย
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- จัดทาวารสารประจาเดือนและจดหมายข่าว
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆ
ค่าใช้สอย
- ค่ารับรองและค่าต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

-

-

5,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

5,000

หมายเหตุ
รองบโครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และบุคคลทั่วไปทราบการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ และใช้
บริการในการขอรับคาแนะนาด้านบัญชี การเงิน การตลาด แผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
ของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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,

7,10,
12

20

 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และถือเป็นกลยุทธ์
สาคัญในการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ หรือ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระใหม่ และหาแนวทางในการช่วยเหลือ พัฒนาผู้ประกอบการเดิม ที่ยังคง
มี
ศักยภาพให้อยู่รอด เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่ และรายเดิมสามารถดารงอยู่ และเจริญก้าวหน้า ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทาให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีที่กว้างขึ้น สร้างรายได้เพื่อ
นามาพัฒนาประเทศต่อไป

เพื่อนาสู่การปฏิบัติจริง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับ
นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่จะสาเร็จการศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหม่ และได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในขณะที่กาลังศึกษา
และขยายโอกาสการเป็นเถ้าแก่น้อยให้กับนักเรียน นักศึกษาสามารถร่วมสมัครเข้ารับการอบรม การเขียน
แผนธุ ร กิ จ และประกวดแผนธุ ร กิ จ เพื่อ ไปเป็ น แนวทางในการบริ ห ารจัด การธุ ร กิจ ขนาดย่ อม และส่ ง
แผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดในโครงการกรุงไทยยุววาณิช และโครงการอมรมเสริมศักยภาพนักศึกษาที่มี
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองตอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่
5.2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา
5.3 เพื่อส่งเสริ มการหารายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนในการนาไป
ประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.2 นักเรียน ระดับปวช.3 นักศึกษา ระดับปวส.2 และผู้ที่สนใจ จานวน 100 คน ได้
ผ่านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เสริมสร้างการเป็นผู้นาและได้รับเกียติจากวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ครูแต่ละชมรมวิชาชีพได้มีส่วนร่วม และให้คาปรึกษาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2
ธุรกิจ และ จานวนรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ของแต่ละธุรกิจ
เชิงคุณภาพ : ครูที่ปรึกษามีทักษะการทางาน ตามกระบวนการ PDCA และกล้าจัดทา
ธุรกิจมากขึ้น และ ครูได้มีความมั่นใจและกล้าให้คาปรึกษา และมีความเป็นผู้นา

7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.
6.

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
กาหนดวันจัดอบรม
เชิญวิทยากร
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
ดาเนินการอบรม
ประเมิน ติดตามผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอมรม
รวมทั้งสิ้น

-

-

2,400

-

-

11,600
1,000

-

-

15,000-

หมายเหตุ
รองบโครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูมีความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ มีความมั่นใจและพร้อมในการให้คาปรึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และสถานศึกษา ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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

1,3,7,8

3

3.2

1

2

5,7

4

3.2

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยงานศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไปที่สนใจ ให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมา นอกจากนี้งานศูนย์บ่มเพาะฯยังได้มีผลงานดีเด่นระดับ 5 ดาว จากการ
ประเมินผลติดตามผลจากคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคใต้ ได้คะแนนสูงสุด แล้วนั้น
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มที่ดาเนินธุรกิจได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติธุรกิจจริง
และสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการจัดการด้านธุรกิจ จึงได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา และ
ครู ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาสนใจ และทาธุรกิจให้ ศูนย์บ่มเพาะประสบ
ความสาเร็จระดับ 5 ดาวในภาคอื่นๆ

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ประกอบการธุรกิจ และครูที่ปรึกษาธุรกิจได้เห็นประสบการณ์ตรงใน
การดาเนินธุรกิจนามาประยุกต์ และพัฒนาธุรกิจของตนเอง
5.2 เพื่อสร้างโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทาธุรกิจในสถานศึกษา
มีโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
5.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ
5.4 เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนสายอาชีพ ได้นาความรู้ไปฝึกประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
5.5 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการวาง
แผนการทางานตามกระบวนการ PDCA
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทาธุรกิจ และครูที่ปรึกษา จานวน 30 คน
6.1 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และครูได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และ
พัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
- ครู และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาธุรกิจในวิทยาลัยฯ
- จานวนรายได้จากการขายสินค้า และบริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการทางาน ตามกระบวนการ PDCA และกล้าจัดทาธุรกิจมากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา ได้มีความกล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นา
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของนักศึกษา
สถานศึกษา ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในภาคอื่นๆ

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.
7.
8.

รับมอบหมายงานหรือนโยบาย
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.

รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าของที่ระลึก
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายไวนิล และค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินการ งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

2,500

-

-

6,000

-

-

1,600

-

-

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา และครูได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบอาชีพ
- นักเรียน นักศึกษานาทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการธุรกิจของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ
รองบโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

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

7,10,
12

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยงานศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไปที่สนใจ ให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงข้อมูลด้านโลโก้เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ของผู้มาใช้บ ริ การ ปรั บปรุ งข้อมูลตามคู่มือศูนย์บ่มเพาะตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด

เพื่อให้การดาเนินการบริการครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนกลุ่มต่างๆได้มาใช้บริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการดาเนินการและพัฒนางานให้ประสบความสาเร็จ มีความจาเป็นต้องจัด
ประชุมปรึกษาหารือ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน อาทิ เช่น จัดซื้อหมึกพิมพ์ จัดทาป้ายโครงสร้างการ
บริหารงานจากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรให้ดี
ยิ่งขึ้น
5.2 เพื่ออานวยความสะดวกในการพิมพ์งานรายงานผลการดาเนินงานให้กับกลุ่มธุรกิจที่ดาเนินการ
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ จัดทาป้ายไวนิล และจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์
5.4 เพื่อสร้ างโอกาส สนั บ สนุ นและส่ งเสริมให้ นั กเรี ยน นักศึ กษาได้ ฝึ กปฏิบัติ การทาธุรกิ จใน
สถานศึกษามีโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
5.5 เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานได้นาความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานทั้งภายใน ภายนอกจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจมีทักษะการ
ขายและให้บริการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
- หมึกพิมพ์ สาหรับพิมพ์งานของเครื่องปริ้นภายในสานักงานศูนย์บ่มเพาะฯ
- ป้ ายโครงสร้ างการบริห ารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษาแบบครบวงจร
จานวน 1 ป้าย
- ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จานวน 3 ป้าย
- จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ จานวน 500 แผ่น
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของงานศูนย์บ่มเพะฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ อาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสอบถามราคา
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปและรายงานโครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

10,000

หมายเหตุ
รองบโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ได้รับการปรับปรุงที่ทันสมัย
และเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะฯ
9.2 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานได้นาความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาศูนย์
บ่มเพาะฯต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.3,

1-4

1,3,5,

5,7 1,2,3,6,

6.1-6.4

6,7

8,9,10,

7,8,11,

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


13,14,

12

เงื่อนไข


17,18,

ความรู้


19,20

ความมีเหตุผล


3

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

3.2

1-4

1,3,4,
7,8,10

3,6

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักเรียนทุกสาระวิชาในระดับชั้น ปวช.1 ต้องเรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคณะลู ก เสื อ แห่ งชาติ คื อ มี นิ สั ย ในการสั งเกต จดจ า เชื่ อ ฟั ง และพึ่ งตนเอง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะงานประโยชน์ รู้จักทาการฝีมือและเกิด
การพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ โดยในการจัดการเรียนการ
สอนดั งกล่ า ว จะให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ าเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาการให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐ านการ
บริหารงานลูกเสือที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามวัตถุประสงค์ของคณะลกเสือแห่งชาติ
5.2 เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพงานลูกเสือของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อให้ผู้ริเริ่มมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียน ปวช.1 และลูกเสือพี่เลี้ยงที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ
6.2 เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 ผ่านการประเมินกิจกรรมตาม
หลักสูตรที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือวิชาสามัญ 1-2 ประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎและคาปฏิญาณ และคติพจน์ของลูกเสือ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
5.1 การส่งเสริมวินัยและความเป็น
ระเบียบของลูกเสือ
5.2 Day Camp และพิธีรับเตรียม
ลูกเสือวิสามัญ
5.3 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
5.4 การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
และทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
5.5 ลูกเสือไซเบอร์

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

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

5.6 วันมหาวชิราวุธ
5.7 ลูกเสือวิสามัญบริการ
5.8 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
5.9 ลูกเสือวิสามัญกับ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
6. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
รองบประมาณ
จากโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรีย นมีคุณ ภาพ จริยธรรม ค่านิยม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี
โดยอ้อม : การบริหารกิจการลูกเสือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


1

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.1,1.2

1-4

1,3,5,6

4

4.1

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

11

20

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ได้กาหนดเจตนารมณ์ในการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง
มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีคุณภาพใน 3 ด้าน คือเป็นสังคมคุณธรรม สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
และสังคมสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับสมรรถนะ
อาชีพ

เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทราบขั้นตอน มีความตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเรียนเป็นโครงการ ครูผู้ ส อนจึงกาหนดให้
นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการจัดประชุมสัมมนาดาเนินการจัดโครงการประกอบการเรียนในหัวข้อที่เป็น
ประโยชน์ต่อครูและนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู ผู้เรียนได้ปฏิบัติการเรียนเป็นโครงการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการเรียนเป็นโครงการ
5.2 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.3 เพื่อให้ครูพิจารณาเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาที่สอนให้พัฒนาทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
6. เป้าหมาย และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษาปวช. และปวส.ที่สนใจจากแผนกวิชา จานวน 90 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ประสบการณ์ ในการจั ด โครงการ และเลื อ ก
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี
คนเก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : 1. ครู และผู้เข้ารับการอบรม ทราบขั้นตอนในการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
2. ครูเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีโครงการสนับสนุนการประเมินผล
การจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
2. สถานศึกษาได้จัดการอาชีวศึกษาให้ เป็นคนที่ยอมรับของสังคม และสถานประกอบการ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์
- ทาหนังสือเวียน
- จัดทาเอกสาร คู่มือ
- ดาเนินการอบรม
6. ประเมินผล สรุปผล
6. รายงานผลการดาเนินการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร,อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

-

-

5,400

-

-

2,600

-

-

8,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
โดยอ้อม : ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และสังคมไทยมีประชากรที่มีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาครูสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


1,3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.1,3.3

1

5,7,9

2,3,6

2.1-2.4, 1,2,4, 2,14,15,

ความมีเหตุผล


3.3-3.10,

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


6.1-6.4

6

5

1-12

16

เงื่อนไข

ความรู้


คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 กาหนดให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องมีผลการเรียน “ผ่าน” จึงจะ
สามารถส าเร็ จ การศึ กษาได้ ในการจั ดการเรียนการสอนจะต้ องด าเนิน การโดยอาศัยแน วทางในการจั ด
กิจ กรรมตามระเบี ย บส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาว่าด้ว ยองค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 และแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ครู ผู้ ส อนจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น การดั งกล่ า ว ซึ่ งพบว่ า ในแต่ ล ะภาคเรี ย นจะมี ก าร
ผลัดเปลี่ยนครูผู้สอนทาให้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มมีแนวทางและมาตรฐานในการจักการเรียน
การสอนต่างกัน จึงเห็นควรดาเนินการจัดโครงการพัฒนาครูสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้น เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่ระเบียบฯกาหนด

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามระเบียบฯการจัดกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอนกิจกรรมหลักสูตร จานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณ ภาพ ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ครูที่เข้ารับการพัฒนาฝ่ายการประเมิน ร้อยละ 100 โดยมีเวลาในการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้มาตรฐานเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6. รายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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 และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 50 บาท
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 25 บาท
จานวน 2 มื้อ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ครูที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามแนวทางที่ระเบียบฯกาหนดอย่างมีคุณภาพ
โดยอ้อม : การดาเนินการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประเมิน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการของคนไทย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.2

1-4

1,3,4,7,
8,10

3,6

3.3,6.1, 1,2,3,4, 1,2,5,8, 5,7
6.2,6.3,
6.4

4

6,7 9,14,17,
18,19,
20

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้ คุณภาพ จริยธรรม
และวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข “ความรู้ จึ ง ต้ อ งคู่ กั บ คุ ณ ธรรม”
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพันธกิจสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจะทาให้ผู้เรียนได้รับการอบรมและประสบการณ์
ที่นอกเหนือจากชั้นเรียน และเกิดความตระหนักมากขึ้น

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และลดปัญหาความเสี่ยงด้านต่างๆให้กับผู้เรียน
5.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เรียนอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช.2,3 และนักศึกษา ปวส.1,2 จานวนประมาณ 2,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ผ่านการอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการพัฒนา ร้อยละ 80 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัย และเป็นที่พึงประสงค์ของ
ผู้ปกครองชุมชน และสังคม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6. รายงานผล

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

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
รองบประมาณ
จากโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
เพื่อการเรียนรู้ในหลักธรรมคาสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยอ้อม : ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการบริจาคโลหิต ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

1,2,3,4

ความมีเหตุผล


10

3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11,

5,7 2,6,11

17,18,19

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องของการมีนาใจต่อเพื่อนมนุษย์ของ
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดถึงคนงานภารโรง เป็นเป็นช่วยแหลือ ต่ออายุให้กับบุคคลที่กาลังได้รับ
การเดือดร้อน เพื่อการดารงชีวิต และการอยู่รอด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริจาคโลหิตของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัย
5.2 เพื่อเป็นข้อมูล เป็นแนวทางในการดูแล ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสุขภาพของผู้รับการบริจาค
5.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัย

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน ได้รับ
บริจาคโลหิต และได้รับคาแนะนาจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
7.กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
7.2 สถานที่

กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตังคณะกรรมการ
3. ประชุมชีแจง
ผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/
ดาเนินการ
6.รายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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 และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

บกศ.
-

-

หมายเหตุ
เก็บค่าใช้จ่ายจาก
นักเรียน นักศึกษา

โครงการตรวจสุขภาพ ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

1,2,3,4


 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


 เงื่อนไข

 ความรู้
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3

3.6,3.7 3,6,7 9,10,11,

5,7 2,6,11

17,18,19

 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เห็นถึงความสาคัญ ในเรื่องของการตรวจสุ ขภาพของนักเรียน
นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดถึ งคนงานภารโรง เป็นการป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อสุขภาพ
ที่ดขี องทุกคนในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเป็นข้อมูล เป็นแนวทางในการดูแล ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสุขภาพของผู้รับการตรวจสุขภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน ได้รับ
การตรวจสุขภาพและได้รับคาแนะนาจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณ ภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นของสุขภาพตัวเอง ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา มิถุนายน 2561
7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6.รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
เก็บค่าใช้จ่ายจาก
นักเรียน นักศึกษา

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของสุขภาพตัวเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประกันอุบัติเหตุ ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3


 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


 เงื่อนไข

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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


 ความรู้
คุณธรรม

4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี ได้เห็ นถึงความส าคัญ ในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุการณ์ ที่
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกชีวิต และตลอดเวลาในทุกครั้งที่เราขาดสติ และประมาท ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ครู
เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพในเบื้องต้น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุ กคนใน
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ครูเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เป็นข้อมูล เป็นแนวทางในการดูแล ป้องกัน แก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคเรียน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน
ได้เข้าร่วมทาประกันกับบริษัทที่ทางวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดหามา
6.1.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2,800 คน
คุ้มครองและรักษาที่ดีจากทางโรงพยาบาลที่บริษัทได้ดาเนินด้วย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับสิทธิคุ้มครอง
และรักษาในโรงพยาบาลที่ร่วมดาเนินการกับทางบริษัท
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา เมษายน 2561 – เมษายน 2562
7.2 สถานที่
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

กิจกรรม

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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ
เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
จากนั กเรี ย น
นักศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาน 2,800 คน ได้ร่วมทา
ประกันกับทางบริษัทที่ทางวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดหามาได้รับสิทธ์คุ้มครองและรักษาในโรงพยาบาลที่ร่วม
ดาเนินการกับทางบริษัท
โดยอ้ อ ม : นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ รั บ สิ ท ธ์ แ ละรั ก ษาใน
โรงพยาบาลที่ร่วมดาเนินการกับทางบริษัท
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนและการปฏิบั ติ
ตามกฎจราจร วินัยในการขับรถของนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ตลอดถึงนักการภารโรง เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องการขับขี่รถบนท้องถนน
5.2 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาได้สอบทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องการขับขี่รถบนท้องถนน และได้สอบทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : นั กเรีย นนั กศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี ได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องการขับขี่รถบนท้องถนน และได้ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา มิถุนายน 2560 - ตุลาคม 2561
7.2 สถานที่
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

1. เสนอโครงการ
2. เตรียมเอกสาร
3. ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการ
5. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
เก็บค่าใช้จ่าย
จากนักเรียน
นักศึกษา

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง
: นั กเรียน นั กศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี ได้ท ราบข้อมูล เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องการขับขี่รถบนท้องถนน และได้สอบทาใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รู้จักวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่
รถจักรยายยนต์เพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการผู้ปกครองเครือข่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

ความพอประมาณ


4

4.1

ความมีเหตุผล


1

1.5

4

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


1,3,5
10

8

8.2

1,2,4,6 1,2,3,5

6

3,4,6,

14,17

8,10,

18,

12


 เงื่อนไข
ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมอในการติดตามดูแลช่วยเหลือจากสถาบันที่สาคัญ
ได้แก่ บ้าน วัด และสถานศึกษา (บวร = บ้าน วัด และโรงเรียน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ และการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นกล/ไกสาคัญที่จะทาให้สถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือ สะท้อนภาพการบริการ
จัดการของผู้รับบริการ ผู้ปกครองเครือข่ายจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่สถานศึกษาควร
บริการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ครู และ
ผู้บริหารในการจัดการศึกษา
5.2 เพื่อให้สถานศึกษามีกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองเครือข่าย จานวน 60 คน (ผู้ปกครอง : นักเรียน นักศึกษา = 1 : 80)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชุม
เชิงคุณภาพ : ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเครือข่ายที่นาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรุปผลประเมินผลและรายงาน
ผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

-

5,000

-

-

5,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นแนวทางใน
การบริหารสถานศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
โดยอ้อม : สถานศึกษามีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: ครูที่ปรึกษา , งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู้

1

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.2,1.5

2,4

1,5,6,
7,10

3

3.6,3.7 1,3,4,6, 1,2,11, 5,7 3,4,6,
7

13,17,

8,10,

18,19,

12

20


 คุณธรรม
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาจานวนมากซึ่งแต่ละคนมา
จากพื้นฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ การเยี่ยมบ้านและที่พัก
นักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษาจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อพบปะพูดคุย
ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ย วกับ ปั ญ หาของนักเรียน นักศึกษา และทาให้ ทราบข้อมูลที่เป็นจริงของนักเรียน
นักศึกษาเพื่อนามาพิจารณาช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนจนสาเร็จการศึกษาและมีความสุขขณะ
เรียน ลดปัญหาการออกกลางคัน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเยี่ยมบ้านและที่พักของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
5.3 เพื่อทราบปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาได้รู้ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริงเพื่อนาไปให้ ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ครูที่ปรึกษาได้รู้ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริงเพื่อนาไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตามความเหมาะสมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
บ้านและที่พักของนักเรียน นักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตาม
ประเมินผล

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ งบดาเนินการ

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

หมวดค่าตอบแทนการใช้สอยวัสดุ
ค่าใช้สอย

-

-

50,000

ค่าวัสดุ

-

-

8,000

-

-

58,000

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. ครูที่ปรึกษาได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริง
2. ครูที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ
โดยอ้อม : ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมาย
เหตุ

โครงการมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


1

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.2,1.5

2,4

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม


1,5,6,
7,10

3

3.6,3.7 1,3,4,6, 1,2,11, 5,7 3,4,6,
7

13,17,

8,10,

18,19,

12

20

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญมากในการดูแลผู้เรียน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน จนจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนั้นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องดาเนินการ
ดูแลผู้เรียนอย่างมีป ระสิทธิภ าพ เพื่อให้ การดูแลผู้เรียนของครูที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีระสิ ทธิภาพ การ
มอบหมายหน้าที่ให้กับครูที่ปรึกษาและกาหนดภารกิจที่ครูที่ปรึกษาจะต้องไปดาเนินการดูแลผู้เรียนให้รอบ
ด้านและครอบคลุมสภาพปัญหาของผู้เรียนนั้น เพื่อตอบสนองโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาจึงต้องดาเนินโครงการ การมอบหมายหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา เพื่อให้ค รู
ที่ปรึกษาไปดาเนินการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

5. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีวิธีการ ดูแล ช่วยเหลือ และนา ให้คาปรึกษา และแก้ปัญหาผู้เรียน ในการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จานวน 101 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 ครูที่ปรึกษาทุกคนสามารถดูแลนักเรียนนักศึกษาและแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชุม
เชิงคุณภาพ : ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเครือข่ายที่นาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา
ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลผู้เรียนให้สามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ตามกาหนด และลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรุปผลประเมินผลและรายงาน
ผล

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

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

-

12,000

-

-

12,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูที่ปรึกษารู้บทบาทหน้าที่และสามารถดูแล ช่วยเหลือ และนา ให้คาปรึกษา และแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบติดตามและแบบรายงานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ออกกลางคัน

โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

ความพอประมาณ


4

4.1

ความมีเหตุผล


1

1.5

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

4

1,3,5
10

8

8.2

1,2,4,6 1,2,3,5

6

3,4,6,

14,17

8,10,

18,

12


 เงื่อนไข
ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันเป็นรายบุคคล จะทาให้ทราบจานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
และจะได้ข้อมูลของผู้เรียนที่ทาให้ออกจากการศึกษาก่อนหลักสูตร หรือที่เรียกว่าออกกลางคัน ทาให้ทราบ
สาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ผู้เรียนต้องออกกลางคัน เมื่อทราบสาเหตุแล้วจะได้นาไปสู่การแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนด้วย ดังนั้นการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันเป็นรายบุคคล จะนาไปสู่การแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อให้ทราบสาเหตุและปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 20
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 ลดปริมาณผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยใช้ข้อมูลแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคันจานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ : ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัญหาและสาเหตุที่ทาให้ผู้เรียนต้องออกกลางคัน
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรุปผลประเมินผลและ
รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ทราบจานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ทราบสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน
โดยอ้อม : ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

ความพอประมาณ


4

4.1

ความมีเหตุผล


1

1.5

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

4

1,3,5
10

8

8.2

1,2,4,6 1,2,3,5

6

3,4,6,

14,17

8,10,

18,

12


 เงื่อนไข
ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดทาแฟ้มประวัติป ระจาตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้เรียน
เพราะแฟ้มประวัติผู้เรียนจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดครอบคลุมทุก
ด้าน และผ่านการคัดกรองจากครูที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูล
จากแฟ้มประวัติในการดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนจึงมี
ความสาคัญมากๆ ในการดูแลผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อหรือแก้ปัญหาของผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการคัดกรองผู้เรียนทุกคน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทุกคนจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนและคัดกรองผู้เรียน จานวนนักเรียน
2,985 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูทุกคนจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนผ่านการคัดกรองและจัดทาอย่างเป็น
ระบบ ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จัดทาแฟ้มประวัติผู้เรียนรายบุคคล จานวน 3,007 คน
เชิงคุณภาพ : ครูมีแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนและใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรุปผลประเมินผลและรายงาน
ผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

-

10,000

-

-

10,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคนมีแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์
โดยอ้อม : สามารถติดต่อประสานงานเป็นรายบุคคลโดยง่าย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานการจัดทาแฟ้มประวัติผู้เรียนรายบุคคลของครูที่ปรึกษา

โครงการบริการทุนการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

ด้านที่


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู้

2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
2.4

1

6,7

3

3.7

1

1,2

7

2,3,4,
10,11


 คุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เน้นให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง และจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ทาให้มีปัญหาด้านการเงินส่งผลกระทบต่อการเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และ
ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข จึงได้ดาเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อระดมทุนมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียน
ดี กิจกรรมเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อระดมเงินทุน เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา
5.2 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.3 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ สามารถมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนได้ปีละไม่ต่ากว่า 30 ราย
6.2 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ลดปัญหาด้านการเงินของครอบครัว
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนทุน
เชิงปริมาณ :
จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมเอกสาร
3. ระดมทุนการศึกษา
4. ดาเนินการมอบทุน
5. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีมา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุดาเนินงาน

จานวนเงิน
งบประมาณ
งบดาเนินการ
งบอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

-

-

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า 30 ราย
โดยอ้อม : ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข ปัญหาด้านการเงินลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
2.5,2.7

1

1,3,6,7

1

1.8,1.9

1

1,4

7

1,2,3,

ความมีเหตุผล


9,10,

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


12

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความส าเร็จของผู้ เรียนสายอาชีพ คือ การที่ผู้ เรียนสามารถศึกษาต่อ และ/หรือได้ประกอบอาชีพ
ตามความสามารถที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมา การติดตามผล ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการ
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และความสาเร็จของนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ซึ่งจะใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นา ปรับปรุงการดาเนินงานของวิท ยาลัยฯ และสนับ สนุ น
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ในด้านการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ รวมทั้งทาให้วิทยาลัยได้รับข้อมูล
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรายงานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
5.2 เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ และจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาได้มีงานทา
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาต่อ/หรือมีงานทาภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : สามารถสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ
เชิงปริมาณ : 1. สรุปรายชื่อ – สถานที่ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และปวส.2
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา เมษายน 2560 – ตุลาคม 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

1. เสนอโครงการ
2. เตรียมเอกสาร
3. ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการ
5. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

3,500

-

-

3,500

-

-

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : สถานศึกษาทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา/มีโอกาสช่วยเหลือในการ
จัดหางานให้
โดยอ้อม : 1. นักเรียน นักศึกษามีความผูกพันกับสถานศึกษา
2. ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ว่าประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
3. ติดตามผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ศึกษาต่อ/ประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล


2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
2.5

1,2,3

1,7,10

1

1.8

1,4,7 1,2,13,
17,19,20

5

1,2,4,
10,12

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในแขนงวิชาชีพของตน เพื่อนาไปเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเลือกศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพในอนาคตแล้ว การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัด
ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในด้านข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการปรับตัวในสังคมใหม่ งานแนะแนวฯ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยฯ

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกคนทุกแผนก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูล และแนวทางในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ หรือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

: นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
: นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561
7.2 สถานที่
โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ
งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
เก็บค่าใช้จ่าย
จากนักเรียน
นักศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
โดยอ้อม : เปิ ดโอกาสให้ นั กเรียน นักศึกษา ได้มีข้อมูลในการคิดและการตัดสิ นใจที่จะศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ และแนวทางการหางาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


1

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.1,1.2,
1.5

1,3

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

1

1.2

1

1,2,3,4,

5,7 1,2,8,

17,18

9,10,
11

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายมุ่งเน้นในการ
พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข การที่นักเรียนนักศึกษา
เข้ามา เป็นนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทาให้ต้องเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลเพื่อการปรับตัวให้สามารถศึกษาจนจบ
หลักสูตรได้ งานแนะแนวฯ จึงจั ดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เป็นการช่วยเหลือดูแลและ
พัฒนาผู้เรียนเป็นเบื้องต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความสัมพัน ธภาพและความผู กพันระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการปรับตัวและมีจุดมุ่งหมายในการ
เรียน

5.3 เพื่ อ ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ แก่นั ก เรียน นั ก ศึ ก ษาให้ ส ามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกาหนดของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และมีจุดมุ่งหมายใน
การเรียน
3. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามข้อกาหนด กฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามกฎ
ระเบียบของวิทยาลัยฯ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. สรุปสาระสาคัญของโครงการ
7.1 ระยะเวลา
พฤษภาคม 2561– มิถุนายน 2561
7.2 สถานที่
โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
จากนั ก เรี ย น
นักศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษาได้ทราบกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติขณะศึกษา สามารถปฏิบัติตน
ถูกต้องตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ และศึกษาต่อเล่าเรียนจนจบหลักสูตรฯ
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวได้
โดยอ้อม : 1. นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหาร ครู สถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


 เงื่อนไข

1,2

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.1-1.5

2,3

1,7,8

1

1.8-1.9

1

1,2

5

1,10

2.6,2.9


 ความรู้
คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้าน ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความจาเป็นต่อการศึกษา
การประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต นักเรียนที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับ ม.3 และม.6 เป็นระยะที่ต้อง
สารวจตนเองและตัดสินใจว่าจะเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน โดยเฉพาะการเลือกเรียนวิชาชีพะ ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจเพื่อให้เลือก
เรี ยนได้ตรงกับ ความถนั ด ความสามารถ และความต้องการของตนเอง วิทยาลัยฯจึงจัดให้ มีโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีข้อมูล ข้อสนเทศประกอบการเลือกและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5.2 เพื่อบริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ ระหว่างสถานศึกษา
5.3 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนในต้นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3
และม.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 2,500 คน นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จานวน
1,000 คน
6.2 เชิงคุณ ภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลสานสนเทศประกอบการพิจารณาเลือกและตัดสินใจ
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561
7.2 สถานที่
สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. เตรียมเอกสาร/แผ่นพับ
5. จัดกิจกรรม/ดาเนินการ
6. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ
งบอุดหนุน

50,000

-

50,000

-

บกศ.

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นั ก เรี ย น ระดั บ ม.3,ม.6 และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปวช.3 และปวส.2 มี ข้ อ มู ล
เพียงพอที่จะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาต่อ
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษารู้จักเลือกข้อมูลมาประกอบการคิด และตัดสินใจในการศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู้

2,3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

1,2

17,18,
19,20


 คุณธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และ
สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิถีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา
ทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน
ตลอดจนสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนในการถ่ ายทอดความรู้แ ละพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้ถูกวิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

5.2 เพื่อยกระดับฝีกมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริ มการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒ นา
สุขอนามัย พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน
5.4 เพื่ อเพิ่ มประสบการณ์ และความเชื่อมั่นให้ กับ นักเรียน นักศึกษาอาชีว ศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
5.5 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
5.6 เพื่อประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่ อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุ การใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.1.2 หมู่บ้านที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง (หมู่บ้าน)
6.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ ดารงชีวิต
ประจาวันของครัวเรือน
6.1.4 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการ
ผลิตชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.1.5 ช่างชุมชน
6.1.6 ประชาชนผู้รับบริการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : 1. มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
2. มีช่างชุมชนได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี

7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ
งบประมาณ
โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องตัน และการยืด
อายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
2. ช่างในชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ และลดรายจ่ายขอบงประชาชน โดย
การยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาอาชีวศึกษาได้พัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมั่น
ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

โดยอ้อม : 1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
2. สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยห่างไกลยาเสพติด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล
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ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู้


คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพขึ้นในสาขาที่
ชุมชนต้องการ และวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่ทุรกันดาร หรือใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพิ่ม
รายได้
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีความรู้ในด้านวิชาชีพและนาไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นั กเรียน และศิษ ย์เก่า เข้ารับการอบรมวิช าชีพ หลั กสูตรระยะสั้ น 108 อาชีพ
จานวน 6 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางในการเรียนต่อสายอาชีพ และประกอบอาชีพ
6.2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
รองบประมาณ
โครงการระยะสั้น
108 อาชีพ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ประชาชนได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการฝึกอาชีพ
โดยอ้อม : 1. นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหาร ครู สถานศึกษา
2. สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

:

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู้
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ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

1,2

4,6,7 7,9,10,
17,19


 คุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองพระราชดาริดังกล่าว โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
วิชาชีพขึ้นในสาขาที่ชุมชนต้องการ และวิชาชีพหลักสูตระยะสั้น 108 อาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่
ทุรกันดารหรือในโรงเรียนตารวจตระเวรชายแดน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีความรู้ในด้านวิชาชีพและนาไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนและศิษย์เก่า เข้ารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
จานวน 6 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางในการเรียนต่อสายอาชีพและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรร

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
-

-

-

บกศ.
-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ประชาชนได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เรื่องการฝึกอาชีพ
โดยอ้อม : 1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
2. สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการรณรงค์และป้องกันสารเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

: งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล


1

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู้


คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเสพสารเสพติดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของโลก แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพ
ติดจานวนมาก รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจานวนมากในการป้องกันปราบปราม บาบัด รักษา และฟื้นฟู
สุขภาพ ปัจจุบันยาเสพติดมีหลากหลายชนิด ที่แพร่เข้ามาในหมู่วัยรุ่น โดยเฉพาะในหมู่นักเรียน นักศึกษา ที่
เป็นอนาคตของชาติของประเทศชาติหากไม่มีมาตรการการดาเนินงานแก้ไชก็จะเป็นอันตรายต่อเยาวชนของ
ชาติเป็นอย่างยิ่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด
5.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สารเสพติดเข้ามาเผยแพร่ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการต่อต้านยาเสพติด

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

บกศ.
-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในการลด ละ เลิก ยาเสพติด
โดยอ้อม : 1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาห้องสมุด ประจาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

2,4

1,3,4,7

3

3.8,3.9

1,7

1-3,19

5

2

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู้

 คุณธรรม


4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ จาเป็นต้องมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน
ในห้องสมุดดาเนินการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อจัดหารวบรวมและพัฒนาวัสดุสารนิเทศต่างๆ ให้เป็นแหล่งบริการเผยแพร่ด้านวิชาการ
5.3 เพื่อพัฒนาการบริการให้ทันสมัย เข้าถึงวัสดุสารนิเทศได้อย่างรวดเร็ว
5.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างนิสัยรักการอ่าน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
6.2 เชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างดีพอ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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. สารวจความต้องการ
2. สารวจราคา
3. วางแผน พิจารณา
4. ให้บริการหนังสือ
,อินเตอร์เน็ต
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- วั ส ดุ ต าราหนั ง สื อ /วารสาร/นิ ต ยสารและสื่ อ
มัลติมีเดีย
รวมทั้งสิ้น

งปม.
โครงการ
งบดาเนินการ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

-

-

40,000

-

-

40,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. นักเรียนนักศึกษามีหนังสือสาหรับค้นคว้าเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จาก หนังสือ
และวารสาร
โดยอ้อม : ห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.3

1

1,3,4,7

ความมีเหตุผล


3

8,9,10

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


4

2,8

2.1,8,4 1,2,4,5 13,6,8

3,4,6

5,7

6,7 13,14,16
17,18,19

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผล
การการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ในแต่ละจุดประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาตามบริบท และผู้เรียน
ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาที่ดีขึ้น

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถสอบผ่านจุดประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 3,000 คน มีความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักศึกษาได้รับเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในการนาไปใช้นอก
ห้องเรียนและสถานการณ์จริง ในชีวิตประจาวัน งานอาชีพ และอนาคต
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง
(ห้องเรียนส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อเทคโนโลยี)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1

1

ความมีเหตุผล


3

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


4

2

2

2.3

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สื่อการสอนมีบ ทบาทสาคัญมากในการสอนวิช าภาษาอังกฤษ เพราะเป็นสิ่ งที่ช่วยให้นักเรียน
นักศึกษา เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนและการสอน

5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาทุกแผนกทุกระดับชั้น ประมาณ 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประมาณ 3,000 คน มีความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น
2. ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โดยอ้อม : กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการ Big Cleaning Day
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.3

1

1,3,4,7

ความมีเหตุผล


3

8,9,10

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


4

2,8

2.1,8,4 1,2,4,5 13,6,8

3,4,6

5,7

6,7 13,14,16
17,18,19

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนรักความสะอาด รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี มีวินัย เป็น
สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมลักษณะนิสัย ดังนั้นกลุ่มภาษาอังกฤษจึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนรักความสะอาด รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี และมีวินัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทุกระดับชั้น
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาที่มีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : บุคลากร ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา จานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรียนช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน
โดยอ้อม : ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ Today Word (English)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

ความพอประมาณ


9

ความมีเหตุผล


12

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1

2

2

2,1,2.5

15

3

1

4
9

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมอาชีพให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน มีเส้ นทางอาชีพที่ชัดเจนพร้อมกันนั้น สร้างเครือข่าย และมาตรฐาน มี
เส้ นทางอาชีพที่ชัดเจน พร้อมกันนั้ น สร้างเครือข่ายและส่ งเสริมความร่วมมือทั้ งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศในการผลิตกาลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC)
จาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือศูนย์ กาลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่
สาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มีความตระหนักในการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
มีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขให้มีมาตรฐานสู่สากล โดยกิจกรรม Today Word (English)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
5.3 ให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
5.4 ให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน
5.5 ให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าในการแสดงออก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : คุณครู นักเรียน นักศึกษา 2,919 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : คุณครู นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,919 คน ได้รับความรู้และนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จานวน 90 คน
เชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน นักศึกษา มีความเพลิดเพลินในการเรียนภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความ
มั่นใจ ในการนาไปใช้นอกห้องเรียนและสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน งานอาชีพ และอนาคต
โดยอ้อม : นัก เรีย นนัก ศึก ษาเห็น คุณ ค่า และมีทัศ นคติที่ดีต่อ วิช าภาษาอัง กฤษ การเข้า ค่า ย
English Camp มีส่ว นทาให้น ัก เรีย นนัก ศึก ษาได้ใ ช้ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
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

5,7

6,7 13,14,16,
17,18,19

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยการศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้
ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทาให้เขา
เป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้อง
ผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้
ด้วย

ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0
อย่ างเป็ น รู ป ธรรมในหลายด้ าน เช่ น การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอังกฤษ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการสื่ อ สารกั บ
นานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่
ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสาคัญต่าง ๆ อาทิ
การพั ฒ นาครู ภ าษาอั งกฤษผ่ านกระบวนการ Boot Camp, จั ด ท าแอพพลิ เคชั่ น Echo Hybrid, Echo
English เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้เสนอโครงการ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของภาษา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้สถานการณ์ที่มีความหมายนอกห้องเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทุกระดับชั้น
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่าย English Camp มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน นักศึกษา มีความเพลิดเพลินในการเรียนภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

7.2 สถานที่ดาเนินการ

กิจกรรม

:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
หมายเหตุ
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน
รองบโครงการฯ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความ
มั่นใจ ในการนาไปใช้นอกห้องเรียนและสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน งานอาชีพ และอนาคต
โดยอ้อม : นัก เรีย นนัก ศึก ษาเห็น คุณ ค่า และมีทัศ นคติที่ดีต่อ วิช าภาษาอัง กฤษ การเข้า ค่า ย
English Camp มีส่ว นทาให้น ัก เรีย นนัก ศึก ษาได้ใ ช้ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝึกทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

2. ลักษณะโครงการ

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

ความพอประมาณ


ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ด้านที่

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

1,2,3

1.3

1,4

1,3,4,7

3

3.2

ความมีเหตุผล


2.5

3.3

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


3.1

3.8

เงื่อนไข


3.9

ความรู้


3.10

1,2

2,3,8

7

4,10

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มีทักษะความรู้ เป็นกาลังใจในการพัฒนาประเทศ การศึกษาวิชาชีพเป็นแนวทางพัฒนาคนแนวทางหนึ่ง ที่จะจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
อิสระซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่
29 ที่กาหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น ส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้ง หาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับมาตรที่ 41 ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิ ทธิ์จัดการศึกษาใน

ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และสภาพปัจจุบันใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาชี พเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เป็น
จานวนมากขึ้น ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทาให้วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเล็ งเห็นความสาคัญในการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและสอดคล้อง
กับสาขาวิชาของตน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้างเสริม ทั ก ษะทางด้ านการประกอบเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ และการลง
โปรแกรมต่างๆ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่องานบริษัทเกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการลง
โปรแกรมต่างๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิช าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 145 คน มีทักษะ
ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
6.2 เชิงคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มขึ้น จานวน 20 ชุด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : 1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 ชุด
เชิงคุณภาพ : นั กเรียนที่ เข้ าร่ว มโครงการสามารถน าความรู้ต่ างๆ ที่ ได้ ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
การเรียนต่อไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

พ.ย.

ธ.ค.

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

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

งปม.
หมายเหตุ
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 20 ชุด

-

-

240,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

240,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียนได้รับความรู้จากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยอ้อม : นักเรียนมีความสามัคคีในการทางานร่วมกันจากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝึกทักษะและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันแกะสลักน้าแข็งจากหิมะ
เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2018
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

:

ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์พฤติพงษ์ วงศ์วรรณา)

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ความพอประมาณ


3

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.2,3.3

1-4

ความมีเหตุผล


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

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี


5

5.1,5.2

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

เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการนาผู้เรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เข้าร่วมแข่งขันที่ ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประจาทุกปี การนีเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน แผนกวิชา
วิจิตรศิลป์ มีความจาเป็นต้องฝึกทักษะผู้เรียน ตลอดจนซือวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันที่ชารุดบางส่วน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกทักษะแกะสลักนาแข็งแก่ผู้เรียน
5.2 ซือวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ชารุด

5.3 เพื่อให้ครู และนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักนาแข็งจาก
หิมะนานาชาติ เมืองฮาบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2018
5.4 ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.5 สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชีวัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ :
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ฝึกทักษะแกะสลักนาแข็ง ผลงานแกะสลัก
หิมะ ขนาด 3x3.5 เมตร เมืองฮาบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 7 ก้อน
6.2 เชิงคุณภาพ :
- นั กเรีย นมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะแกะสลั กนาแข็งและแกะสลักหิ มะ และ
ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก้ปัญหาและศึกษาองค์ความรู้
2.เพื่อให้ นั กเรี ยน นั กศึกษาสามารถนาองค์ ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้ เกิด
ประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง
ตัวชีวัดความส้าเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จั ด ท าโครงการฝึ ก ทั กษะ และ คั ดเลื อ กนั กศึ ก ษา เข้ าร่ว มแข่งขั น แกะสลั ก
นาแข็งจากหิมะ ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2018 ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ

: นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ

คณิตศาสตร์ แก้ปัญหาค้นคว้าความรู้ที่ค้นพบไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรม และขันตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่
กิจกรรม

ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เขียนโครงการ
2. อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาด้าเนินการ
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 และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบอุดหนุน
ค่าวัสดุ
- วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกแกะสลักนาแข็ง
- ชุดแกะสลักหิมะ
รวมทังสิน

จ้านวนเงิน
งปม.
เงินเรียนฟรี หมายเหตุ
15 ปี
งบด้าเนินการ งบอุดหนุน

-

-

20,000

-

-

20,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแกะนาแข็ง โฟม สามารถแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยอ้อม : ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใน
วิชาชีพของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
“การเป็นผู้ประกอบการ”
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

 ความพอประมาณ

1

1.1

1

2,6,9

2

2.1

 ความมีเหตุผล

2

2.5

2

8,4

3

3.8

8

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

3

3.1

3

4

4.1

17

4

6

6.1

18

 เงื่อนไข
ความรู้

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1,2,6,7

3

4
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 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โลกของการทางานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จานวนมาก
การเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการ
ผลิ ต คนให้ มี ทั ก ษะตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ คื อ ภาคอุ ต สาหกรรมและสถานประกอบการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยเน้นให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษา
ซึ่ งมี องค์ ความรู้ ด้ านวิ ช าชี พอยู่ แล้ ว ให้ ส ามารถออกไปเป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneur) ที่ เข้ มแข็ งได้
โดยเบื้องต้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาแผนการฝึกอบรมให้สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพทราบเป็นข้อมูลแล้ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาโครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในรายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ” เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และ
จิตสานึกในเชิงธุรกิจ ให้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 408 คน เพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชานั้นๆ ไปสู่เชิงธุรกิจ และ
ตอบสนอง Growth Engine ( S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 Super Cluster)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ เสริ ม ศั กยภาพผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาให้ เป็ น นั กศึ ก ษาที่ มีศั ก ยภาพและทัก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีธุรกิจเริ่มต้นเพื่อการสืบทอดกิจการ
ให้สามารถดาเนินกิจการต่อเนื่องไปได้ด้วยดี รักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต
5.3 ครูผู้สอนนาทักษะความรู้และประสบการณ์ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อไปถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จานวน
408 คน โดยใช้เวลาในหลักสูตรจานวน 75 ชั่วโมง
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเสริมทักษะอาชีพเกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจในอนาคต
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ มีความพึงพอใจระดับดี
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

1. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่าย หมายเหตุ
อื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
-ค่าสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ครูจานวน 18
คน ชั่วโมงละ 200 บาท (จานวน 75 ชม.)

-

-

270,000

ค่าบริหารจัดการ

-

-

9,360
296,640

-

-

122,400

-

-

698,400

- ค่าธุรการเจ้าหน้าที่ (360 บาท x 2 คน x 13 วัน)
- ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท x 408 คน)

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน (300 บาท x 408 คน )

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
9.2 นักศึกษามีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

รองบประมาณ
ระยะสั้น

โครงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education
สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่

 ความพอประมาณ

1

1.1

1

2,6,9

2

2.1

 ความมีเหตุผล

2

2.5

2

8,4

3

3.8

8

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

3

3.1

3

4

4.1

17

4

6

6.1

18

 เงื่อนไข
ความรู้

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1,2,6,7

3

4
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 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แนวคิ ด ความริ เ ริ่ ม ทางการศึ ก ษาขึ้ น ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า “Educate to Innovation” เริ่ ม ขึ้ น ใน
สหรัฐอเมริกาใน ปี ค.ศ. 2009 โดนหวังจะช่วยยกระดับผลการทดสอบ PISA ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาตสร์ ให้สูงขึ้น และจะแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน ใน 4 รายวิชา มา
บูรณาการเข้าด้วยกัน คือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จาก โดยการ
เชื่อมโยงหลักสูตรสาระความรู้ในเนื้อหาวิชาของศาสตร์ทั้งสี่มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ เป็นการสร้าง
ความเข้ า ใจทฤษฎี ห รื อ เหล่ า นี้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห็ น จริ ง ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ตั้ ง ค าถาม

แก้ ปั ญ หาและการหาข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ค้ น พบใหม่ ๆ พร้ อ มทั้ ง สามารถน าข้ อ ค้ น พบนั้ น ไปใช้ กั บ
ชีวิตประจาวันได้อย่างจริงจัง
ในประเทศไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสะต็ ม ศึ ก ษา ( STEM
Education) โดยกาหนดให้เป็นโครงการสาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับสร้างคน
ไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยอย่างเหมาะสม โดยกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมสะเต็ม 4 ประการ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ผู้เรี ยนให้ ได้คุณภาพและมาตรฐาน จึงจัดโครงการอบรมการจัดการเรี ยนรู้แบบ STEM Education สอน
อย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมและมีเป้าหมายในการนาสาขาวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศเปิด
เป็นหลักสูตรหลากหลายโดยคานึงถึงความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มพู นและ
ฝึกฝนอาชีพให้เกิดทักษะความชานาญสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่รู้จริง ทาได้ เข้าใจชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลการมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ STEM
Education
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- คุณครู จานวน 118 คน (ทั้งหมด)
6.2 เชิงคุณภาพ
- เข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น
Active Learning ตามมาตรฐานสากล และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ มีความพึงพอใจระดับดี

7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

หมายเหตุ

ก.ย

1. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
รายการ

งปม.
หมายเหตุ
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

-

-

3,600

-

-

4,900
8,850
1,000
5,000

-

-

3,000

-

-

27,350

ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25x118 คน
- อาหารกลาวัน 1 มื้อ มื้อละ 75x118 คน
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุฝึก

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณครูมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
9.2 คุณครูสามารถนาวิธีการสอนแบบ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการแผนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน หน่วยงาน และชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1

1,3,4,7

 ความมีเหตุผล

2

8,9,10

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

3

10,12,13

6

 เงื่อนไข
ความรู้

4

14,16,17

8

18,19,20

11

 คุณธรรม

3

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

3.2

5

5.1

1,2,3,4 1,3,5,6

7

7

5.2

5,6,7

7

4

7,8,9

12

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วง
วัย โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึง
องค์ ค วามรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มและสามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยให้ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองกับความต้องการกาลังคนในสาขาขาดแคลน
อย่างเร่งด่วน ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพก่อนที่จะออกไปทางานในสถาน

ประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ศักยภาพในสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน
โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะเพราะพบว่าผู้เข้ ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความรู้ทักษะที่
สามารถนาไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
ประเทศในการผลิตและพัฒนากาลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงดาเนินโครงการฝึก
แผนหลั กสู ตรระยะสั้ นฐานสมรรถนะ ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่ มอาชีพ เพื่อส่ งเสริมให้ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนมีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะ
ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากาลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, New S-curve),
Super Cluster และ Thailand 4.0
5.2 ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยให้มี Skill,
English และ Ethics
5.3 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.11 . กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้าย คือ นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับ ปวส.2 ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพิ่มทักษะให้หลากหลาย มีสมรรถนะที่เข้มข้น เพื่อประกอบ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
6.1.2. ประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อ
ยอดเสริมทักษะอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจในอนาคต

7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
ไม่เกิน 30 ชม.
210 คน : 7 ห้อง
ไม่เกิน 31-60 ชม.
60 คน : 2 ห้อง
ไม่เกิน 61-75 ชม.
90 คน : 3 ห้อง
ไม่เกิน 76-150 ชม.
30 คน : 1 ห้อง
3. สรุป รายงานผล
4. นาผลการพัฒนาสู่การจัดการ
เรียนการสอน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

หมายเหตุ
รายการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ
- ค่าบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

งปม.
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินการ งบอุดหนุน
135,000.126,000.202,500.463,500.-

หมายเหตุ

งบประมาณ
ระยะสั้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : เพื่อการศึกษา
- ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สามารถนาผลการฝึกอบรมใช้
เป็นหลักฐานในการขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้ประสบการณ์เข้าสู่ระบบการศึกษาได้
โดยอ้อม : เพื่อการประกอบอาชีพ
- นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดสมรรถนะและความชานาญในวิชาชีพ
- มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการงานอาชีวปริทรรศน์ ประจาปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่

1,3,4,7

 ความมีเหตุผล

2

8,9,10

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

3

 เงื่อนไข

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่
1

 ความพอประมาณ

3

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พอเพียง

ยุทธศาสตร์สานักงาน

ปรัญญาของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก

นโยบายสานักงาน

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

3.2

5

5.3

1,2,3,4 1,3,5,6

5

5.2

5,6,7 7,8,9,10

7

12,13,18,
19,20

 ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอนได้ดาเนินการในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ปวช. 3 และ ปวส. 2 ได้กาหนดให้ผู้เรียนต้องจัดทาโครงการวิชาชีพซึ่งเป็นการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงระบบโดยผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องทาวิจัยอย่างง่ายอันเป็นการ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการวิจัยนาไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนางานและวิชาชีพในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ในด้านทักษะการคิดเชิงระบบ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีศักยภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานในอนาคต

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกคน
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกคน เกิดจากกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปต่อยอดและเผยแพร่ชุมชนได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : 1. จัดทาโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ปวช. 3 จานวนผลงาน 3 คน / ชิ้น และ ปวส. 2
จานวนผลงาน 2 คน / ชิ้น
2. นักเรียนนักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา เข้ารับการประเมินโครงการวิชาชีพ
ทุกคนและมีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
กิจกรรม
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. เตรียมเอกสาร
3. ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการ
5. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
รายการ

โครงการ

งบดาเนินการ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง นักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินโครงการวิชาชีพตามที่หลักสูตรกาหนด
โดยอ้อม ผลการดาเนินการ เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา ระบบปกติและระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

1

1.1,1.4

1

2,4,9

1,2

1.2,2.5 1,4,7

2,13

7

 คุณธรรม

2,4,6
8,11

19,20

12

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 เงื่อนไข
ความรู้

ค่านิยม 12 ประการ

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
1.5

 ความมีเหตุผล

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1

1.1,1.4
1.5

1

2,4,9

1,2

1.2,2.5 1,4,7

2,13
19,20

7

2,4,6
8,11
12

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจั ดการศึกษาและการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในแขนง
วิชาชีพของตน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพั ฒนา
ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ตามความถนัดและความสนใจ

ทั้งนี้ ต้องอาศัย การมีส่ ว นร่วมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เห็ น
ความสาคัญ จึงกาหนดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน
นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานระบบปกติ
ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีและผู้ปกครองร่วมกับครูฝึก ครูที่ปรึกษาเพื่อทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
เลือกสถานประกอบการที่ฝึก และปฏิบัติตนขณะฝึกงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆในการปรับตนเองเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ก่อ นออกไป
ฝึกงานในสถานประกอบการ อย่างน้อย 340 ชั่วโมง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบข้อมูลและแนวทางปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
5.4 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จานวน นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ผู้ปกครอง ครูฝึก สถาน
ประกอบการ และครูที่ปรึกษาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรี ย น นั กศึกษาระบบปกติและระบบทวิภ าคี เข้าในแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดาเนินการ
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. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
รองบประมาณ
โครงการ
บริหารจัดศูนย์
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวิชัย และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอ้อม : วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความ
เป็นเลิศสังคมวัฒนธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีในต่างประเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

ด้านที่
 ความพอประมาณ

3,4
3,4

ค่านิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ด้านที่ ตัวบ่งชี้ ข้อที่ ข้อที่
3.1,4.1

1,2

1,7,10

3

4.3,4.4

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

3.1,4.1

3.3,3.9

6

18

7

7

6

18

7

7

3.1
1,2

1,7,10

3

3.3,3.9

 เงื่อนไข
ความรู้
 คุณธรรม

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอทั้งนี้
เพื่อให้เกิดวิสันทัศน์ที่ก้าวหน้าทันเหตุการณ์สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ประกอบกับภารกิจหลักของการจัด
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องจัดการเรียนการสอนอาชีพที่หลากหลายสาขา
วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีความรู้เข้าใจและมีศักยภาพที่ทาต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี และการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษา ในต่างประเทศ จานวน 3 แห่ง เพื่อนาผลมาพัฒนา
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน
6.1.2 ข้าราชการครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 5 คน
6.1.3 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จานวน 1 คน
6.1.4 หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน
จานวน 1 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้มา
พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และนักเรียนนักศึกษา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

1. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

จานวนเงิน
งปม.
งบรายจ่ายอื่น
รายการ งบดาเนินการ งบอุดหนุน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและติดตาม

-

-

-

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายคนละ
30,000 บาท
(ออกค่าใช้จ่ายเอง)

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา
สามารถบูรณาการและสนับสนุนการอาชีวศึกษาแนวใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยอ้อม : นักศึกษามีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

้ า
ปฏิทน
ิ การปฏิบ ัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ
่ ยเงิน
ปี งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ึ ษาสุราษสุราษฎร์ธานี
วิทยาล ัยอาชวี ศก
จ ังหว ัด สุราษฎร์ธานี
หน่วย 28,819,058 บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

1 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
1.1 โครงการจัดหาวัสดุสานั กงานและวัสดุอน
ื่ ๆ
1.2 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของ
สาขาวิชาต่างๆ
1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและ
สานั กงาน

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

หัวหน ้า
งาน ทุกงาน

งบ
ดาเนินงาน./
บกศ.
งบ
ดาเนินงาน./
บกศ.

หัวหน ้าแผนกวิชา/
ฝ่ ายวิชาการ
และฝ่ ายแผนงานฯ

ฝ่ าย/งาน และ
หัวหน ้าแผนก
วิชาทีเ่ กีย
่ วข ้อง

บกศ.

รองผู ้อานวยการ
ฝ่ าย/หัวหน ้าแผนก
และหัวหน ้างาน

งบดาเนินงาน

1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ

วอศ.สฏ

งบอุดหนุน

1.6 โครงการพัฒนาวิจัย

งานวิจัยฯ

1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

264,128

1,750,000

-

200,000

21,580,408
งบรายจ่ายอืน
่
100,000

2 โครงการตามภาระงานประจา
2.1 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

งาน
ประชาสัมพันธ์

งบดาเนินงาน

2.2 โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ
่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทางสือ
หนั งสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซด์

งาน
ประชาสัมพันธ์

งบดาเนินงาน

2.3 โครงการการประชุมครูเพือ
่ การบริหาร
จัดการองค์การ
2.4 โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ข ้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพือ
่ การบริหารจัดการ
องค์การ

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดาเนินงาน

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดาเนินงาน

150,000

50,000

10,000

10,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.5 โครงการศึกษาดูงานเพือ
่ พัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
และวิสัยทัศน์ในการทางาน
2.6 โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

งานบุคลากร

งบดาเนินงาน

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

งานพัสดุและงาน
อาคารสถานที่

งบดาเนินงาน
605,372

2.7 โครงการจัดทาบัตรนั กเรียนนั กศึกษา

งานทะเบียน

บกศ.

2.8 โครงการพิธม
ี อบประกาศนียบัตร

งานทะเบียน

บกศ.

งานทะเบียน

บกศ.

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งบดาเนินงาน

2.11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

งานศูนย์ข ้อมูล
สารสนเทศ

งบรายจ่ายอืน
่

2.12 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข ้อมูลและ
สารสนเทศ
2.13 โครงการอบรมการใช ้งานระบบงานศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา

งานศูนย์ข ้อมูล
สารสนเทศ

งบรายจ่ายอืน
่

2.9 โครงการการรับสมัครนั กเรียน นั กศึกษา
ใหม่
2.10 โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านตามโครงการ

่
2.14 โครงการการส่งเสริมการจัดทาสือ
นวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงาน
และสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน
่ ใหม่

งานศูนย์ข ้อมูล
สารสนเทศ

เก็บค่าใช้จา
่ ย
จาก
น ักเรียน
น ักศึกษา
เก็บค่าใช้จา
่ ย
จาก
น ักเรียน
น ักศึกษา
รายได้จากการ
ร ับสม ัคร

5,000

367,400
20,000

งบดาเนินงาน
3,000

งานวิจัยฯ

งบรายจ่ายอืน
่

2.15 โครงการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

งานประกันฯ

บกศ.

2.16 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ระดับภาคพืน
้ เอเซียแปซิฟิก (PAACC)

งานประกันฯ

รองบ
โครงการ
สิง่ ประดิษฐ ์
คนรุน
่ ใหม่ฯ

20,000
งบรายจ่ายอืน
่
300,000

2.17 โครงการเค ้ก - คุกกี้ ของขวัญปี ใหม่

งานส่งเสริม
ผลิตผลการค ้าฯ

-

2.18 โครงการประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์บม
่ เพาะ

งานศูนย์บม
่ เพาะฯ

งบรายจ่ายอืน
่

5,000

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

2.19 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและ
ประกวดแผนธุรกิจเพือ
่ พัฒนาผู ้ประกอบ
ธุรกิจ

งานศูนย์บม
่ เพาะฯ

งบรายจ่ายอืน
่

2.20 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และสถานศึกษา ประจาปี
2561

งานศูนย์บม
่ เพาะฯ

2.21 โครงการพัฒนาศูนย์บม
่ เพาะวิสาหกิจเพือ
่
การศึกษา
2.22 โครงการพัฒนาครูสอนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

งานศูนย์บม
่ เพาะฯ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

15,000
งบรายจ่ายอืน
่
10,000
งบรายจ่ายอืน
่
10,000
งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

-

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

โครงการป้ องกัน แก ้ไขปั ญหาสารเสพติด
และป้ องกันโรคเอดส์

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

โครงการเสริมสร ้างภาวะผู ้นา

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

100,000

โครงการประกวดร ้องเพลง

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

งานกิจกรรม
งบอุดหนุน
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย จีน
นั กเรียน นั กศึกษา เรียนฟรี 15 ปี
อังกฤษ

5,000

โครงการเสริมสร ้างประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โครงการประเมินคุณลักษณะทีพ
่ งึ่ ประสงค์

โครงการวันไหว ้ครู
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท ้องถิน
่

-

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

50,000

20,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริย ์

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

80,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ
่ งมาจากพระราชดาริ

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

โครงการณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

โครงการพัฒนาสิง่ แวดล ้อมในและนอก
สถานศึกษา (5 ส.)

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน
้ ฐาน

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การฯ

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการเตรียมความพร ้อมในการประเมิน
องค์การฯ

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการจัดประชุมองค์การฯ

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

80,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ
(Project) ตามหลักสูตร

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

50,000

โครงการประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของ
นั กศึกษา

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการส่งเสริมการหารายได ้ระหว่างเรียน

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

200,000

30,000

50,000

100,000

20,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเอง

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

โครงการสร ้างผู ้ประกอบการใหม่ (SMEs)

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

10,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

5,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

5,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

5,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

20,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

80,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

417,000

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย

โครงการแข่งขันตอบปั ญหาทางวิชาการ

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
่ าเซียน
โครงการสร ้างองค์ความรู ้สูอ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการลูกเสือวิสามัญ
โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ ต

โครงการศึกษาดูงาน ปวช.1

2.23 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม 12 ประการของคนไทย และ
คุณลักษณะ
ทีพ
่ งึ ประสงค์ของผู ้เรียน

งานกิจกรรม
งบรายจ่ายอืน
่
นั กเรียน นั กศึกษา

2.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนด ้วย
กระบวนการลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม
งบรายจ่ายอืน
่
นั กเรียน นั กศึกษา

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

111,000

รองบโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
รองบโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

2.25 โครงการอบรมขัน
้ ตอนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู ้เรียน

งานกิจกรรม
นั กเรียน นั กศึกษา

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

2.26 โครงการครูทป
ี่ รึกษาเยีย
่ มบ ้านผู ้เรียน

งานครูทป
ี่ รึกษา

งบรายจ่ายอืน
่

2.27 โครงการผู ้ปกครองเครือข่าย

งานครูทป
ี่ รึกษา

งบรายจ่ายอืน
่

2.28 โครงการมอบหมายหน ้าทีแ
่ ละปฏิบัต ิ
หน ้าทีข
่ องครูทป
ี่ รึกษา

งานครูทป
ี่ รึกษา

งบรายจ่ายอืน
่

2.29 โครงการติดตามผู ้เรียนทีอ
่ อกกลางคัน
กรณีผู ้เรียนรายบุคคล

งานครูทป
ี่ รึกษา

2.30 โครงการจัดทาแฟ้ มประวัตป
ิ ระจาตัว
ผู ้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน

งานครูทป
ี่ รึกษา

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

8,000

58,000
5,000
12,000

งบรายจ่ายอืน
่
10,000

2.31 โครงการบริการทุนการศึกษา

งานแนะแนวฯ

2.32 โครงการปฐมนิเทศนั กเรียน นั กศึกษา

งานแนะแนวฯ

-

เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา

2.33 โครงการปั จฉิมนิเทศนั กเรียน นั กศึกษา

งานแนะแนวฯ

-

เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา

2.34 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
2.35 โครงการติดตามผลผู ้สาเร็จการศึกษา

งานแนะแนวฯ

งบดาเนินงาน

งานแนะแนวฯ

งบดาเนินงาน

่ มสร ้างเพือ
2.36 โครงการศูนย์ซอ
่ ชุมชน
(Fix It Center)

งานโครงการ
พิเศษและบริการ
ชุมชน

งบรายจ่ายอืน
่

2.37 โครงการ 108 อาชีพ เพือ
่ เยาวชนและ
ชุมชนไทยห่างไกลยาเสพติด ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานโครงการ
พิเศษและบริการ
ชุมชน

งบรายจ่ายอืน
่

2.38 โครงการฝึ กอาชีพตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

งานโครงการ
พิเศษและบริการ
ชุมชน

-

2.39 โครงการรณรงค์และป้ องกันสารเสพติด

งานโครงการ
พิเศษและบริการ
ชุมชน

-

-

50,000
3,500
รองบ
โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพือ
่
ชุมชน Fix it
Center

รองบประมาณ
โครงการระยะ
ั้ 108 อาชีพ
สน

-

-

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

2.40 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปี 2561

งานสวัสดิการ
นั กเรียน นั กศึกษา

-

2.41 โครงการตรวจสุขภาพ ประจาปี 2561

งานสวัสดิการ
นั กเรียน นั กศึกษา

-

2.42 โครงการอบรมขับขีป
่ ลอดภัย ประจาปี
2561

งานสวัสดิการ
นั กเรียน นั กศึกษา

-

2.43 โครงการประกันอุบัตเิ หตุ ประจาปี 2561

งานสวัสดิการ
นั กเรียน นั กศึกษา

-

2.44 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการฝึ ก
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ ของนั กเรียน
นั กศึกษาอาชีวศึกษา ระบบปกติและ
่ วามเป็ นเลิศ
ระบบทวิภาคี สูค

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งบรายจ่ายอืน
่

2.45 โครงการนิเทศติดตาม การจัดการ
อาชีวศึกษา ทวิภาคีในต่างประเทศ

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

-

้ ฐาน
2.46 โครงการแผนหลักสูตรระยะสัน
สมรรถนะสอดคล ้องกับความต ้องการของ
ถานประกอบการตลาดแรงงาน หน่วยงาน
และชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2561

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

งบรายจ่ายอืน
่
้ )
(ใช ้งบระยะสัน

2.47 โครงการการจัดการเรียนการสอน
้ ในรายวิชา "การ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
เป็ นผู ้ประกอบการ"

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

งบรายจ่ายอืน
่
้ )
(ใช ้งบระยะสัน

2.48 โครงการการจัดการเรียนรู ้แบบ STEM
Education สอนอย่างไรให ้เป็ น Active
Learning ตามมาตรฐานสากล

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

งบรายจ่ายอืน
่

-

งานวัดผลฯ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.49 โครงการ งานอาชีวปริทรรศน์ ประจาปี
การศึกษา 2561
2.50 โครงการฝึ กทักษะการประกอบเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์

้ า
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน
เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา
เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา
เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา
เก็บค่าใช้จา
่ ย
จากน ักเรียน
น ักศึกษา

รองบโครงการ
บริหารจ ัดการ
ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

-

463,500

698,400

27,350

แผนกวิชา
งบรายจ่ายอืน
่
้ )
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ใช ้งบระยะสัน

240,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.51 โครงการ Big Cleaning Day

่ - สกุล/
ชือ

งบประมาณ

งาน/แผนก ที่
ใช้จา
่ ย

ทีใ่ ช ้

กลุม
่ วิชา
ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

-

2.52 โครงการเข ้าค่ายภาษาอังกฤษ
(Communicative English Camp)

กลุม
่ วิชา
ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

งบรายจ่ายอืน
่

2.53 โครงการ Today Word (English)

กลุม
่ วิชา
ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

-

2.54 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษานอก
เวลาเรียน

กลุม
่ วิชา
ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

-

2.55 โครงการพัฒนาห ้องเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะทาง

กลุม
่ วิชา
ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

-

-

-

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

2.57 โครงการพัฒนาห ้องสมุด ประจาปี 2561

งานวิทยบริการ
และห ้องสมุด

งบอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

รอ
งบประมาณฯ

ฝ่ ายวิชาการ
(นายพฤติพงษ์
วงศ์วรรณา)

โครงการพิเศษ (ไม่ใชเ้ งิน สอศ./
สถานศึกษา)
โครงการ
..................................................
โครงการ
..................................................
โครงการ
..................................................
โครงการ
..................................................
โครงการ
..................................................

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61

-

2.56 โครงการฝี กทักษะและคัดเลือกนั กเรียน
เข ้าร่วมแข่งขันแกะสลักน้ าแข็งจากหิมะ
เมืองฮาร์บน
ิ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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คณะผู้จัดทำ
1. นางจิราวรรณ

นวลรอด

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศิลป์สวัสดิ์
เยาว์แสง
ประดิษฐทรัพย์
ศฤงคาร
เศษวรรณโคตร
ศักดา
แม่นยา

นายจารึก
นางวราภรณ์
นางจริยาท
นางสาวจันตนา
นางสาวอรพรรณ
นางอุบลรัตน์
นางสาวชนิตา

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
คณะทางาน งานวางแผนและงบประมาณ
คณะทางาน งานวางแผนและงบประมาณ
คณะทางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ

