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16 โครงกำรตรวจคัดกรองสำรเสพติดในปัสสำวะของนักเรียน นักศึกษำ 504 
17 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภำยในวิทยำลัย 509 
18 โครงกำรวันงดสูบบุหรี่ 514 
19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร 519 
20 โครงกำรอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 524 
21 โครงกำรวัยใสใส่ใจสุขภำพป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 529 
22 
23 

โครงกำรกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมพิธีประจ ำกองและประดับแถบสำมสีลูกเสือวิสำมัญ ปีกำรศึกษำ 2566 

534 
540 

24 โครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในต้ำนภัยยำเสพติด วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ครั้งที่ 24 545 
25 โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด 551 
26 โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับชำติ 555 
27 โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับภำค 559 
28 โครงกำรเดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สี 563 
29 โครงกำรถวำยเทียนพรรษำและบ ำเพ็ญตนเป็นพุทธมำมะกะ 568 
30 โครงกำรท ำบุญครบรอบวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 573 
31 โครงกำรบวงสรวงท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 578 
32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ) 583 
33 โครงกำรพิธีครอบครูช่ำงและไหว้ครูสำมัญ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 593 



34 โครงกำรฟุตซอล PICC คัพ 599 
35 โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 604 
36 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรเกล้ำจ้ำอยู่หัว ร.10 609 
37 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแม่แห่งชำติ 614 
38 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 619 
39 โครงกำรสืบสำนประเพณีไทยลอยกระทง 624 
40 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 634 
   
 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
1 โครงกำรลงนำมควำมร่วมมือ สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 640 
2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนปีกำรศึกษำ 2565 644 
3 โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

2565 
 
657 

4 
5 

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

668 
678 

6 โครงกำรพัฒนำชิ้นงำนให้พร้อมส ำหรับกำรแข่งขันกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีกำรศึกษำ 
2565 ปีงบประมำณ 2566 

 
688 

7 โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566 

 
698 

8 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 709 
9 โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรอบรม (กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำรและ

กำรเขียนแผนธุรกิจและกำรศึกษำดูงำน) 
 
721 

10 โครงกำร พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 732 
   
 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  
1 โครงกำร กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร ปีงบประมำณ 2566 744 
2 
3 

โครงกำร จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ แบบSmart Card ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
โครงกำรจัดพิธีมอบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

755 
766 

4 โครงกำรปกเกียรติบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 778 
5 โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนทะเบียน 788 
6 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนบริหำรงำนทั่วไป 800 
7 โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี 809 
8 โครงกำรปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ 820 
9 โครงกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรและกำรศึกษำดูงำน 831 



10 โครงกำรซ่อมแซมพัฒนำระบบโสตทัศนูปกรณ์งำนประชำสัมพันธ์ 841 
11 โครงกำร กำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเชิงรุก 848 
12 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพัสดุ 854 
12 โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 861 
14 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติกำร 867 
15 โครงกำร กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนและสะอำดเรียบร้อย 873 
16 โครงกำร กำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำน 883 
17 โครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำรอ ำนวยกำรทั้ง 2 ด้ำน 893 
18 โครงกำร ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 903 
19 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ 913 
20 โครงกำรเปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง 923 
21 โครงกำรเปลี่ยนหลังคำโรงอำหำร 933 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำขึ้นบนพื้นฐำน
แนวควำมคิดกำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และหลักกำรต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนกำรพัฒนำประเทศ ที่ก ำหนดกรอบและแนวทำงกำร
พัฒนำให้หน่วยงำนของรัฐทุกภำคส่วนต้องท ำตำม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่ำ”ประเทศไทยมีควำมม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักร
ไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิ
บำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่ กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือ
ควำมสุขของคนไทยทุกคนเพ่ือให้ประเทศสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำวที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ 
ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
          1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
          2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
          3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
          4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
          5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
กำรพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนำๆ ฉบับที่ 13 ให้สำมำรถก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยที่เป็น

อุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ จ ำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ำกัดของประเทศที่มีอยู่
เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงส ำคัญที่มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจำกภำยนอกและ
ภำยใน ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์จำกโอกำสที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสมและ



2 
 

ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พลิกโฉมประเทศไทยสู่ "สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน" ซึ่งหมำยถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงที่
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้ำง นโยบำย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้ำงสังคมที่ก้ำวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้
คนไทยมีโอกำสที่จะพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ พร้อมกับกำรยกระดับกิจกรรมกำรผลิตและกำรให้บริกำรให้
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมที่สูงข้ึน โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมยั่งยืนทำงสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้ำวต้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำย 
หลักของกำรพัฒนำจ ำนวน 5 ประกำร ประกอบด้วย 

1.1) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคกำรผลิตและบริกำรส ำคัญ ผ่ำนกำรผลักดันส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนำกำรของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำร
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบกำรรำยย่อยกับห่วงโช่มูลค่ำของภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย รวมถึง
พัฒนำระบบนิเวศท่ีส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและนวัตกรรมที่เหมำะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้ำนควำมรู้ ทักษะ
ทำงพฤติกรรม และคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำน 

1.2) กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนำให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะสังคม และเร่งรัดกำร
เตรียมพร้อมก ำลังคนให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ภำคกำรผลิต
และบริกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพและผลิตสูงรวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงหลักประกันและควำมคุ้มครอบทำง
สังคมท่ีสำมำรถส่งเสริมควำมมั่นคงในชีวิต 

1.3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม มุ่งลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศษฐกิจและสังคมท้ังในเชิง
รำยได้ พื้นท่ี ควำมมั่งคั่ง และกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ ด้วยกำรสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำงและผู้ด้อยโอกำส
ให้มีโอกำสในกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและจัดไหม้มีบริกำรสำธำรณะที่มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจให้เปิดกว้ำงและเป็น
ธรรม 

1.4) กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรผลิตและบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน มุ่งลดควำมก่อมลพิษควบคู่ไปกับกำรผลักดันให้เกิด
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ 
ตลอดจนลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนภำยใน
ปี 2593 และบรรลุเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภำยในปี 2608 

1.5) กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบท
โลกใหม่ มุ่งสร้ำงควำมพร้อมในกำรรับมือและแสวงหำโอกำสจำกกำรเป็น 
สังคมสูงวัย กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภัยโรคระบำต และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และกลไกทำงสถำบันที่เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่โลจิติส รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของ
ภำครัฐให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบททำงเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีได้อย่ำงทันเวลำ มี
ประสิทธิภำพ และมีธรรมำภิบำล 
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   2) หมุดหมายการพัฒนา 
เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยหลักไปสู่ภำพของกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวำระกำรพัฒนำที่เอื้อให้เกิด

กำรท ำงำนร่วมกันของหลำยหน่วยงำนและหลำยภำคส่วนในกำรผลักดันกำรพัฒนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน 13 หมุดหมำย ซึ่งเป็นกำรบ่งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรำรถนำจะ "เป็น" หรือมุ่งหวังจะ "มี" เพ่ือสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อ
กำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่"สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน" โดยหมุดหมำยทั้ง 13 ประกำร แบ่งออก
ได้เป็น 4 มิติ 

2.1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูป 
หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำม 
หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก 
หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสดิกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุดสำหกรรมดิจิทัลของอำเซียน 
2.2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ 
หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำง 
หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคม 
2.3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศสูง และสำมำรถแข่งข้นได้ยั่งยืนที่เพียงพอ เหมำะสม 
2.4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 

1.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
เป้ำหมำย : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำภำยใต้บริบทควำมร่วมมือกับสถำน 

ประกอบกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษะที่สองและฝึกอบรมวิชำชีพก ำลังคนอำชีวศึกษำ
ที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
ประเทศและระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุศลากรทางกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
เป้ำหมำย : 1) มีปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำพอเพียงต่อกำรจัด

กำรศึกษำระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
             2) พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำให้มี 

คุณภำพและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครูคณำจำรย์ และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เป้ำหมำย : สถำนศึกษำของอำชีวศึกษำมีมำตรฐำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช, ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
นโยบำยที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 

เป้ำหมำย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วม 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
1.4 ยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ 

1) พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
2) ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3) ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ 
4) ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ส่งเสริมและพัฒนำระบบทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

1.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพชับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ใน



5 
 

ประเด็น 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง และ
นโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วง
วัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่อง กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย นอกจำกนี้ 
ยังสนับสนุนกำรชับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่ำง เผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับ3 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยเฉพำะหมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนต่อเนื่อง
ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2549 ร่วมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งในด้ำนโอกำสควำมเท่ำเทียม ควำมเสมอภำค 
ควำมปลอดภัยและมีสมรรถนะที่ส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นควำมไว้วำงใจให้กับสังคมและผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ก ำหนดหลักกำร 
ส ำคัญในกำรประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเชื่อม่ัน ไว้วำงใจให้กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนและประชำชนโดยให้ทุกหน่วยงำนน ำ
รูปแบบกำรท ำงำนโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชคบ ควำมเก็น
คันหนึ่งคันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนต ำเนินกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนเององค์กร ประชำชน
และประเทศชำติ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนผ่ำนกลไกรับฟังควำมคิดเห็นมำ
ประกอบกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

3. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้ประกำศและแถลงนโยบำยไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
    1.1 เร่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถนศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจำกภัยคุกคำมใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเข้มข้น รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
และแสวงหำสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรได้ดีเยี่ยม (Best Practice)เพ่ือปรับปรุง พัฒนำและขยำยผลต่อไป 

     1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณำกำรอยู่ในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์ 
พร้อมทั้งหำแนวทำงวิธีกำรปกป้องคุ้มครองต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     1.3 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ 
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่จะเกิดข้ึนใน
อนำคต 
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    1.4 เร่งพัฒนำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถะไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบเพื่อสร้ำง

สมรรถนะที่ส ำคัญจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
   2.2 จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ควำมสนใจ ควำมถนัดในอำชีพของตนเองด้วยกำรเรียนรู้

จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active Lcaning) ทั้งในห้องเรียน สถำนประกอบกำรรวมทั้งกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
และห้องดิจิทัลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

  2.3 พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลฐำน 
สมรรถนะสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้ำงควำมลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงตรรกะ
ควำมคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสำมำรถแข่งขันได้กับนำนนชำติ 

  2.4 พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ (coding) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

  2.5 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีควำมทันสมัย 
น่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นและกำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตของ
ควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 2.6 จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียนผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อกำรสอนคุณภำพสูง รวมทั้งมี
กำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน 

 2.7 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financlal Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรเผยแพร่
สื่อเอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนเชิงพำณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน 

 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยำศำสตร์และศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงำมร่มรื่น จูงใจให้เข้ำไปใช้
บริกำร โดยมีมุมคันหำควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์คิดวิเครำะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่ม
ผู้เรียน และกำรร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง 1 ที่ผู้เรียนและประชำชนสำมำรถมำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสำรรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หรือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank)ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริกำรลักษณะบ้ำนสวนกำแฟเพ่ือกำร
เรียนรู้ เป็นต้น 

 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 2.10 พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัว 
ผู้เรียน 
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       3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 3.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรส่งต่อไปยัง

สถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำเพ่ือรับกำรพัฒนำ

อย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบโดยบูรณำกำรร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกท่ีหลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETร ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม 

3.4 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำชั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว (HomeSchool) และกำรเรียนรู้ที่บ้ำน
เป็นหลัก (Home based Learning) 
     4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 4.1 พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (ModularSystem) มีกำรบูรณำ
กำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิ
ภำคี ควำมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

 4.2 ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ และยกระดับสมรรถนะก ำลังคนตำม
กรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเชียน และมำตรฐำนสำกล รวมทั้งขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent 
Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 

 4.3 พัฒนำสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re skllUp skll และ New skll 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงอำชีพในรูปแบบหลำกหลำยให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุ โดยมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V NET)ตำมสมรรถนะที่
จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่อำชีพ และกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้ำท ำงำน ศึกษำต่อขอรับประกำศนียบัตร
มำตรฐำนสมรรถะกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภำษำอังกฤษ (English 
Competency) 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start p) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริม และพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำน
อำชีพทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชน
ที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพ่ิมบทบำทกำรอำชีวศึกษำในกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรและก ำลังแรงงำนในภำคเกษตร 
โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่
สำมำรถรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือกำรมีงำนท ำโดยบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ เอกชน ขุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถำบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนำหลักสูตรอำชีพส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชำชนที่สอดคล้องมำตรฐำน
อำชีพ เพื่อกำรเข้ำสู่กำรรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชำชีพตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถน ำผล
กำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่กำรสะสมหน่วยกำรเรียนรู้  (Credit Bank) ได้ 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่Performance 
Appralsal (PA/ โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระบบ Digital Performance Appralsal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำมกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและระดับ
อำชีวศึกษำ 

5.3 พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้กำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวิตของ
ผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
และเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต 

5.5 เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบควบคู่กับกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
     6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

6.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ด้วยนวัดกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นกลใกหลักใน
กำรด ำเนินงำน (Digitalize Process) กำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล(Sharing Data) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ 
บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง 1 ทั้งภำยในและภำยนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับระบบรำชกำร 4.0สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทำง 

6.3 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยืดหลักควำมจ ำเป็นและใช้พื้นที่
เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

6.4 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งและ
สำยงำนต่ำง ๆ 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเร่งรัดกำรด ำเนินกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับ
รองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับ
ประชำชนได้รับทรำยอย่ำงทั่วถึง 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้นทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 ข้ำงต้น เป็นกรอบแนวทำงกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 

2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรชับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 

3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
ตำมข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมล ำดับ 

4. ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ (Function) งำน
ในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Arca) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว หำกมีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรนโขบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จ และมี
ประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1.6 ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
"ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน" 
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
1.1) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์บริหำรเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

(Center Vocational Manpower Networking Management : CVM) และควำมเป็นเลิศทำงกำร
อำชีวศึกษำ (Excellent Center) เพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคนตำมบริบทเชิงพื้นที่ เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EE) และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของประเทศ 

1.2) พัฒนำสมรรถนะอำชีพในทักษะอนำคต (Future Skills) โดยกำร Up Skil Re Skll และ New 
Skill และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร(Career& 
Entrepreneurship Center : CEC) 

1.3) สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นและมีคุณภำพ 
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2) การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
2.1) ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนในภำพรวมของจังหวัด โดยใช้ 

Big Data ก ำลังคนในพื้นที่ สอดคล้องตำมควำมต้องกำรก ำลังคนและทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมของประเทศ 

2.2) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์อำชีวศึกษำทวิภำคีเขตพ้ืนที่ เพื่อกำรยกระดับคุณภำพ
อำชีวศึกษำแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 

2.3) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติกำรสะสมหน่วย กำร
เรียนรู้ (Credit Bank) และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออำชีพใหม่ (New Job/Futurc 
Job) 

2.4) พัฒนำทักษะวิชำชีพผู้เรียนอำชีวศึกษำผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนจริง มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ รองรับมำตรฐำนอำชีพผู้ส ำเร็จ
อำชีวศึกษำ 

2.5) ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีศึกษำให้กับเยำวชน ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรอย่ำง
ครอบคลุมเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
2.6) พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรอำวศึกษำให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในสถำน 

ประกอบกำรปัจจุบัน กำรใช้และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนำคต 
2.7) ยกระดับกำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนอำชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอำชีพระยะสั้นและรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพที่ผู้เรียนสำยสำมัญสำมำรถน ำหน่วยกิตไปใช้ในกำรศึกษำต่อสำยอำชีพหรือน ำไปสู่กำร
ประกอบอำชีพได้ 

2.8) ยกระดับกำรด ำเนินงำนศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fixit Center) และเพ่ิมประสิทธิภำพแอพพลิเคชั่น
ช่ำงอำชีวะ "ช่ำงพันธุ์ R อำชีวะช่อมทั่วไทย" ให้เข้ำถึงและครอบคลุมกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
1.7 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

จุดเน้นหลัก 
ขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีศึกษำเพ่ือให้กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำสมรรถะสูง 

เป็นหลักในกำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (อำชีวะพร้อม กำรศึกษำพร้อม ประเทศ
ไทยเดินหน้ำ) 

7 นโยบายเร่งด่วน 
1. ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 
3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 
4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 
5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 
6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 
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7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
5 นโยบายหลัก 

1. ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน (Quality) 
1.1 น ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำ 
1.2 เสริมสร้ำงอัตลักษณ์และควำมเข้มแข็งที่โดดเด่นของสถำนศึกษำรัฐและเอกชน. 

แต่ละประเภท และรวมถึงสถำบันกำรอำชีวศึกษำ (1 สถำนศึกษำ 1 จุดเด่น) 
1.3 ขับเคลื่อนและขยำยผลศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent 

Center) และศูนย์บริหำรเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ (Center of Vocational 
Manpower Networking Management : CVM) 

1.4 ยกระดับคุณภำพหลักสูตรอำชีวศึกษำที่ยึดดยงกับมำตรฐำนอำชีพ มำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับชำติและระดับสำกส 

1.5 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้อำชีพ (Modi le) และกำรเรียนรู้ 
คู่กำรปฏิบัติ (Work Based Lcarning) ภำยใต้หลักคิด "ลดเวลำเรียนทฤษฎี เพิ่มเวลำฝึกประสบกำรณ์) 

1.6 พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำรัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำร 
อำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

1.7 ขยำยและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (มุ่งเป้ำทวิภำคี 
50%) 

1.8 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทั้ง Soft Skill และ I lard Skill โดยยึด 
หลัก "คุณธรรมน ำทักษะอำชีพ" 

1.9 พัฒนำทักษะทำงภำษำและดิจิทัลให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
1.10 เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่ก ำลังคนสมรรถนะสูง ด้วยกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย และนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน "มีอำชีพ มีรำยได้ มีงำนท ำ มีเงินฝำก" 
1.12 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก 
1.13 พัฒนำสื่อและครูภัณฑ์กำรศึกษำที่ทันสมัย ตอบโจทย์กำรศึกษำปัจจุบัน 

                 2. ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) 
2.1 พัฒนำและสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิม 

ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีคุณภำพสูงและกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูงให้ตอบ
โจทย์ประเทศ 

2.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือคุณภำพสูง ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือกำรระดมทรัพยำกรและยกระดับคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ อ.กรอ.อศ. เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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2.4 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ คุณค่ำอำชีศึกษำและจิตอำสำ ด้วยแนวคิด "อำชีวะช่วย
ประชำชน " และประชำสัมพันธ์เชิงรุกอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องและหลำกหลำยช่องทำง 

2.5 น ำหลักกำร Soft Power มำเป็นกลไกลในกำรสื่อสำรอำชีวศึกษำสู่งสังคม2.6 พลิก
โฉมภำพลักษณ์อำชีวศึกษำด้วยกำรบูรณำกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู้อำชีวศึกษำสู่ชุมชน สังคม
ประเทศชำติ และนำนำชำติ (OVEC Show & Share) 

2.7 เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนและกำรขับเคลื่อนกำรอำชีวศึกษำในมิติต่ำง ๆ 
สู่สำธำรณะ ผ่ำนรำยกำร R Channcl 

2.8 ยกระดับและให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรประชำชน ในทุกกระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน 

3. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา (Equity) 
3.1 สร้ำงโอกำสและลดควำมเหสื่อมส ำในกำรเข้ำถึงกำรอำชีวศึกษำด้วยโครงสร้ำง 

ทวิศึกษำแนวใหม่ 
3.2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและต่อเนื่องให้กับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี 

มีอำชีพ และโครงกำรอำชีวะสร้ำงช่ำงฝีมือตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 
3.4 ขับเคลื่อนระบบกำรอำชีวศึกษำให้เอ้ือต่อผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและช่วงวัย 

กำรจัดอำชีวศึกษำให้เป็นระบบเปิด (Open Entry Open Ext) โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบสะสมเทียบโอน และ
ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) 

3.5 ขับเคลื่อนกำรต่อยอดสมรรถนะวิชำชีพก ำลังคน (Up skilling Re skilling New 
SKIl)  ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย 

3.6 ขยำยและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำส ำหรับผู้มีควำมต้องกำรและ 
จ ำเป็นพิเศษ และผู้สูงวัย 

4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 
4.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนด ำเนินงำนศูนย์ควำมปลอดภัย (OVEC Safety Center) 

ทัง้ในระดับ สอศ. และสถำนศึกษำ 
4.2 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษำ ที่เข้มข้นและมีประสิทธิภำพ 
4.3 สร้ำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำให้เป็น "สถำนศึกษำแห่งควำมสุข" 
4.4 สร้ำงควำมร่วมมือกับสำธำรณสุข (ส5 ) ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำง "1 วิทยำลัย 1 ครู 

อนำมัย" 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อวท /อกท. เพื่อเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ 

คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4.6 ส่งเสริมและสขันสบนกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นับทนำกำร และพหุปัญญำที่หลำกหลำย 

รวมถึงกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
4.7 ส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และกำรใช้นวัตกรรมอำชีวศึกษำเพื่อควำม 
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ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ชุมชน สังคม และประเทศ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency) 

5.1 สร้ำงพลังร่วมภำยใน สอศ. ที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับพ้ืนที่ 
"OVEC One Team" 

5.2 สร้ำงค่ำนิยมองค์กร "OVEC" 
5.3 ขับเคลื่อนและบริหำรงำนโดยยึดหลังธรรมำภิบำล (Good governance) 
5.4 ยกระดับกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 

(PMQA 4.0) และ ITA รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในทุกกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพให้กับ 

บุคลำกรอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน 
 

5.7 น ำระบบดิจิทัลทโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำร 
จัดกำร 

5.8 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน (Single Data) และสำมำรถ 
เชื่อมโยงกัน (Link Data) 

1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริกำรของภูมิภำคสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
พันธกิจ 

1. ยกระดับและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจบนฐำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกนวัตกรรม 
2. กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนเพ่ือเป็นรำกฐำน

ในกำรพัฒนำ 
3. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม วัฒนธรรมและยกระดับควำมเป็นอยู่เพ่ือหนุนเสริมกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน 
4. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยบนฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำผลิตภำพทำงกำรเกษตรมูลค่ำสูงให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยใต้

มำตรฐำนควำมปลอดภัยและมีควำมยั่งยืน 
2. สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืนมีมูลค้ำสูง

บนฐำนนิเวศน์ ประวัติศำสตร์ และกิจกรรมสันทนำกำร 
3. เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งคมนำคมและระบบโลจิสติกส์จำกกลุ่มภำคเหนือ

ตอนล่ำง 1 สู่ภูมิภำคและอำเชียน 
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4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนอย่ำงยั่งยืน
บนฐำนควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 

5. เป็นศูนย์กลำงเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และเศรษฐกิจติจิทัลเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและเพ่ิมรำยได้ของภำคเหนือตอนล่ำง 

6. เป็นเมืองที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีแบบบูรณำกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีดุลย
ภำพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำอุดสำหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อำหำรปลอดภัยบนควำมต้องกำรของตลำด 

และส่งเสริมระบบตลำดอย่ำงยั่งยืน 
2. สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยวและบริกำรมูลค่ำสูงบนฐำนนิเวศน์และประวัติศำสตร์ 
3. ยกระดับโครงข่ำยกำรขนส่งคมนำคมและระบบโลจิสติกส์จำกกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง 1 

สู่ภูมิภำคและอำเซียน 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

อย่ำงยั่งยืน 
5. เสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร 
6. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและยกระดับคุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำรและหลำกหลำยมิติ 

1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมซนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้

มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน้ ำและส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยวเพิ่มศักยภำพกำร

ด้วย กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
1.10 ข้อคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำประเทศตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0กำรพัฒนำประเทศตำม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับกำรพูดถึงอย่ำงมำกเพรำะรัฐบำลปัจจุบันมี
แนวโน้มในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไป ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท ำให้ประชำชนจ ำเป็นต้องปรับตัวเอง
ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอพียงตำมไปด้วย อีกทั้งหน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ ที่ใช้งบประมำณในกำรพัฒนำประเทศต่ำงก็ต้อง
ปรับตัว ในกำรตั้งแผนงบประมำณให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลให้มำกท่ีสุด เช่น กำรไม่ไปศึกษำดูงำนนอก
ประเทศกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น เป็นต้น ท ำให้กำรพัฒนำประเทศในยุคต่อไป ยังคงให้ควำมส ำคัญต่อ
ปรัชญำเศรษฐกิจไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี จนกว่ำกำรชับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในปี 
พ.ศ .2579 
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1. กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้ำรำชกำรและประชำชน 
ที่ผ่ำนมำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จำกวิทยุโทรทัศน์แม้ว่ำจะมีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรอยู่บ้ำงแต่หำกมอง
โดยภำพแท้จริงประชำชนยังขำดควำมรู้ควำม เข้ำใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงมำก ไม่เฉพำะแต่ประชำชนที่ยัง
ขำดควำมองค์ควำมรู้ในส่วนของข้ำรำชกำท่ีปฏิบัติงำนก็ยังมีควำมรู้ในประเด็นดังกล่ำวไม่มำกนักท ำให้ตกอยู่ในสภำพ 
ของกำรท ำงำนไม่เข้ำใจบริบทกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงก็ยิ่งยำกข้ึนไปเรื่อย ๆ ดังนั้น 
กำรเพ่ิมควำมรู้ให้กับประชำชนและผู้ที่ท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศจะต้องมีควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี 

2. กำรก ำหนดระเบียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพและเคร่งครัดให้มำกท่ีสุด ซึ่ง
ประเด็นนี้มีกำรขับเคลื่อนมำแล้วสักระยะหนึ่งท ำให้เห็นว่ำกำรไปศึกษำดูงำน ภำยนอกประเทศผิดระเบียบอันเป็น
กำรลดงบประมำณโดยใช้เหตุ นอกจำกนี้ยังมีวิธีกำรอีกมำกมำยที่สำมำรถยับยั้งกำรใช้งบประมำณไปโดยไร้
ประสิทธิภำพซึ่งอำจจะต้องมีกำรควบคุม และก่อให้เกิดควำมประหยัดกันมำกยิ่งข้ึน เพรำะหำกหน่วยงำนรัฐตั้งแผน
งบประมำณไว้สูงมำกเท่ำไหร่ก็ยิ่งเพ่ิมกำรใช้งบประมำณท่ีสูงตำมไปด้วยที่อำจจะไม่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำร
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประตูประเทศที่พัฒนและหรือประเทศที่ยกฐำนะเศรษฐกิจ ภำยในประเทศให้พ้นจำกควำม
ยำกจน เพรำะฉะนั้น ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรัฐเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมำภิบำลอย่ำง
ใกล้ชิดหำกมีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ จะต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติให้มำกท่ีสุดมิใช้เพียงแต่อ้ำงและ
มอบรำงวัลกันเต็มบ้ำนเต็มเมือง แต่กำรบริหำรองค์กรกลับไม่สำมำรถสร้ำงควำมพอใจหรือผลประโยชน์ให้กับ
ประชำชนในพื้นท่ีนั้น 1 ดังนั้น กำรควบคุมและกำรส่งเสริมอำจจะต้องด ำเนินไปควบคู่กันไปให้เกิดเป็นรูปธรรมมำก
ที่สุด 

3. กำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและควำมเข้มแข็งในชุมชนได้อย่ำงอิสระโดยเฉพำะกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใน
กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในประชำชนในท้องถิ่นให้มำกยิ่งขึ้นเพรำะจะท ำให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรแปรรูปสินค้ำ
และบริกำร ซึ่งประเด็นนี้หำกจะให้เกษตรกรรมจัดตั้ง หรือด ำเนินกำรด้วยตัวเองอำจจะยำกมำกจ ำเป็นต้องให้ภำครัฐ
เข้ำมำด ำเนินกำรและขยำยฐำนควำมรู้ในลักษณะกำรเชื่อมโยงกับตลำดกำรค้ำภำยนอกประเทศให้มำกขึ้น นอกจำกนี้
แม้ว่ำ รัฐบำลจะออกนโยบำยในกำรขับเคลื่อนภำคเศรษฐกิจ แต่ประชำชนก็ยังมองไม่เห็นทิศทำงกำรพัฒนำวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นให้กลำยมูลค่ำเพ่ิมได้อย่ำงไร นอกจำกกำรสนับสนุนของภำครัฐและสถำบันทำงกำรศึกษำ เพรำะมุมมอง
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอำจสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงปกติสุขได้ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำควำมอยำก
รวยของประชำชนจะหมดไป ซึ่งหำกวำงรำกฐำนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไว้เป็นฐำนที่มั่งคงได้แล้วอำจจะมำปูแนว
ทำงกำรขบัเคลื่อน แบบทุนนิยมแบบอ่อน ๆ ไม่เข้มข้นมำกนักจะท ำให้ชุมชนสำมำรถสร้ำงและมีรำยรับได้มำกข้ึน 
ตำมศักยภำพในพ้ืนที่นั้น ๆ 

4. กำรพัฒนำศักยภำพภำคเกษตรกรรมให้มีคุณภำพเทียบเท่ำภำคเอกชนขนำดใหญ่ซึ่งคำดว่ำคุณภำพมิใช่
ปริมำณภำครัฐจะต้องมองเห็นศักยภำพของประชำชนในกำรเข้ำไปเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพในด้ำนเทคนิค
วิธีกำรท ำงำนผ่ำนเครื่องจักรที่ไม่ใหญ่โตมำกนัก ซึ่งหำกมองคุณภำพสินค้ำก็ได้รับมำตรฐำนเดียวกันทั้งหมดไม่ว่ำจะ
ออกจำกโรงงำนขนำดใหญ่หรือออกจำกแหล่งผลิตของเกษตรกรม แต่กระนั้นกำรกระท ำในลักษณะดังกล่ำวอำจจะ
ต้องเตรียมแผนด ำเนินกำรไว้อย่ำงน้อย5 10 ปี เพ่ือวำงรำกฐำนให้กับประชำชนได้เติบโตด้วยตนเองได้ นอกจำกนี้ 
เมื่อกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนได้ในยุคเริ่มแรกอำจจะต้องมีกำรเรียนรู้ในกำรเปิดตลำดภำยในประเทศใน
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ระยะเวลำไม่ต่ ำกว่ำ5 ปี เพ่ือให้มีกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำของผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้มำกท่ีสุด อีกท้ังกำร
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่ำง 1 ให้ได้มำตรฐำนสำกสในระดับนำนำชำติมำกยิ่งขึ้น 

5. กำรส่งเสริมหน่วยงำนก ำกับดูแลจริยธรรมทำงกำรเงินในระดับจังหวัด ประเด็นดังกล่ำวแม้ว่ำหน่วยงำนที่
ปฏิบัติหน้ำที่เดิมอยู่แล้วแต่ที่ผ่ำนมำประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำยใต้ ข้อจ ำกัดหลำยด้ำน จึงไม่สำมำรถจะก ำกับดูแล
กำรใช้งบประมำณภำครัฐของหน่วยงำนรำชกำรได้ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนรัฐอ่ืน ใ ท ำ
ให้เห็นว่ำ หำกมีปรัชญำ เครษฐกิจพอพียงจะเน้นเรื่องควำมประหยัด ควำมพอเพียง ควำมเพียงพอ และมีควำม 
สมเหตุสมผลต่อกำรพัฒนำ เพรำะฉะนั้นกำรจัดตั้งหน่วยงำนในระดับจังหวัดที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลจริยธรรม
กำรใช้งบประมำณมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกท่ีสำมำรถผลักตันควำมมีประสิทธิภำพอย่ำงใกล้ชิด ควรจัดตั้งในรูปแบบ
ของคณะกรรมกำรควบคุมที่มีสักษณะไม่ถำวร เพรำะอำจจะเป็นข้อจ ำกัดในพ้ืนที่นั้น " 

6. รัฐบำลจะต้องเป็นแบบอย่ำงและสัญลักษณ์กำรด ำเนินงำนภำยใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะกำรสอน
และกำรบังคับที่ดีที่สุด คือ กำรท ำต้นแบบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตำมอย่ำงเช่น พ่อแม่เลี้ยงดูลูก หำกพ่อแม่มีพฤติกรรม
อย่ำงไรลูกก็จะเอำเยี่ยงอย่ำง เป็นต้น เฉกเช่นเดียวกัน หำกรัฐบำลมีควำมจริงจังจริงใจในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศด้วยควำมรอบคอบ มีควำมประหยัดจัดซื้อจัดจ้ำงในสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับประชำชนและประเทศ ทุกคนก็จะ
ได้รับประโยชน์เท่ำเทียมกัน แต่หำกภำครัฐบำลจัดแผนงบประมำณไว้อย่ำงฟุ่มเฟือยไร้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทยที่ประชำชนได้รับประโยชน์ก็ไม่อำจจะชี้น ท ำให้ประชำชนมีทัศนคติ วัฒนธรรมและค่ำนิยมตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงได้เพรำะจะรู้สึกว่ำหำกรัฐบำลจะขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจเพียงย่อมต้อง
สร้ำงเงื่อนเชิงกำรบริหำรให้น้อยลงไปที่ประชำชน สำมำรถรับรู้ถึงกิจกรรมควำมพอเพียงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
แผนงบประมำณประจ ำปีมีจ ำนวนมหำศำลแต่กำรได้รับประโยชน์ของประชำชนจริงอำจจะไม่มำกเท่ำกับงบประมำณ
แต่ละบีก็เป็นไปได้ 

กล่ำวสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำประเทศตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0 แม้ว่ำจะมีประเด็นอ่ืน ๆ 
มำกมำยสุดท้ำยกำรเข้ำถึงศำสตร์แห่งพระรำชำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นค ำตอบที่ประชำชนควรรู้และ
น้อมน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งภำครัฐและรัฐบำลก็ยิ่งมีควำมจ ำเป็นและให้ควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศภำยใต้แนวคิด ระบบเศรษฐกิจที่เนันควำมประหยัดควำมพอเพียง ควำมพอดีของกำรใช้งบประมำณ
ของรัฐ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำควรมองไปที่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้ำรำชกำร
และประชำชน กำรก ำหนดระเบียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพและเคร่งครัดให้มำกท่ีสุด กำร
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและควำมเข้มแข็งในชุมชนได้อย่ำงอิสระ กำรพัฒนำศักยภำพภำคเกษตรกรรมให้มี
คุณภำพเทียบเท่ำภำคเอกชน ขนำดใหญ่ กำรส่งเสริมหน่วยงำนก ำกับดูแลจริยธรรมทำงกำรเงินในระดับจังหวัด และ
รัฐบำลจะต้องเป็นแบบอย่ำงและสัญลักษณ์กำรด ำเนินงำนภำยให้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวคิด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชวีศึกษำสมรรถนะสูง เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชพี ให้เป็นก ำลังคนที่มีคุณภำพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ในกำร 
พัฒนำประเทศ 

2. เพ่ิมโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงระบบกำรเรียนรู้วิชำชีพ ด้วยรูปแบบวิธีกำรที่
ยืดหยุ่นหลำกหลำย ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้และพัฒนำอำชีพของทุกช่วงวัย 

3. เสริมสร้ำงและขยำยภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรระดมทรัพยำกร และยกระดับคุณภำพ 
กำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

4. ยกระดับคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัย ตออบโจทย์กำรศึกษำแห่ง
อนำคตและเชื่อมโยงกับมำตรฐำนอำชีพหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับชำติและระดับ
สำกล 

5. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถสูงขึ้น 

6. พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 

นโยบายหลัก 
1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำ(Quality) 
2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation)  
3. ขยำยโอกำสกำรอำชวีศึกษำ (Equity) 
4. เสริมสร้ำงอำชวีศึกษำปลอดภยั (Safety) 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร (Efficiency) 
นโยบายเร่งด่วน 
1. บริหำรงำนบุคคลและวิทยฐำนะ ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ   ข้ำรำชกำรพลเรอืน 
2. ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวภิำคี ในทุกระดับกำรศึกษำ (ปวช. ปวส. ป.ตรี) 
3. ยกระดับโครงกำรอำชวีะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 
4. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม ่
5. ขับเคลื่อนศนูย์อำชีวะ ชว่ยประชำชน (Fix it Center) 
6. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย 
7. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 
8. ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลกัษณ์อำชีวศึกษำ 
9. ปรับปรุงกฎ ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
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3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ .2561 
เนื่องด้วยมีกำรออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 จึงสมควรปรับปรุงมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ส ำหรับกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 
3 ที่ก ำหนดว่ำ "ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้"อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 
17 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ 2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธีกำร 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมมติในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 
จึงให้ยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พศ 2559 ลงวันที่ 16 กันยำยน พ ศ 2557 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้
ใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ส ำหรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7กันยำยน พ .ศ. 2560 และให้
ใช้ประกำศกระทรวศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ ดังต่อไปนี้คือ มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็น
กำรประเมิน ดังนี้ 
 
 
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะ
และกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุรลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึ่งประสงค์ 
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ผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบระชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
จิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพมี
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 

ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ

ต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง

ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่
อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้น

สังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียนรวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

 
 
สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคลคล ชุมชน  

องค์กรต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรบริหำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566 
ขั้นวางแผน  (Planning) 
 1. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ งำนวำงแผนงบประมำณ วิเครำะห์และสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2565 เสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2566  และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2556-2566 
 2. เสนอให้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ก ำหนดกรอบ วงเงิน นโยบำยให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ(สอศ. และ สนผ.) 
ขั้นด าเนินการ  (Doing) 
 3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท้ัง 4 ฝ่ำย น ำนโยบำยไปประชุมชี้แจงให้หัวหน้ำงำนในฝ่ำยของตนเองท ำกำร
เขียนโครงกำรเสนอเพ่ือพิจำรณำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมก ำหนด 
 4. จัดประชุมพิจำรณำโครงกำรตำมควำมจ ำเป็น และเรียงควำมส ำคัญ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำและรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ทั้ง 4 ฝ่ำย เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบ 
 5. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ งำนวำงแผนและงบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2566(ฉบับร่ำง) เสนอเพ่ือพิจำรณำ และขอควำมเห็นชอบต่อผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
ขั้นตรวจสอบ  (Checking) 
 6. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ งำนวำงแผนและงบประมำณ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ขั้นแก้ไขปรับปรุง  (Action) 
 7. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ งำนวำงแผนและงบประมำณ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 8. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ งำนวำงแผนและงบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2558 (ฉบับปรับปรุงให้สมบูรณ์) เสนอขอควำมเห็นชอบ และลงนำมอนุมัติโดยผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 
 9. จัดท ำส ำเนำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566(ฉบับสมบูรณ์) ส่งมอบให้รอง
ผู้อ ำนวยกำรทั้ง 4 ฝ่ำย เพ่ือแจกผู้เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 10. ด ำเนินกำรติดตำมกำรใช้แผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน ทุกไตรมำส 
 11. สรุปผลกำรประเมินโครงกำรและรำยงำนตำมล ำดับ 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
        ที่ตั้ง  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีเนื้อที่รวม 131  ไร่  2 งำน  34  ตำรำงวำ  ตั้งอยู่เลขที่ 154  หมู่ 1  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120   โทรศัพท์ 0-5583-2043  โทรสำร  0-55832-043 ต่อ 0  เว็บไซด์ 
http://www.picc.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ
จัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนำยน 2540 โดยกระทรวงศึกษำธิกำร กองกำรศึกษำอำชีพ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีเนื้อที่
รวม 131 ไร่   2 งำน  34  ตำรำงวำ  ตั้งอยู่เลขที่ 154  หมู่ 1  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120   
เพ่ือจัดตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2540 ในสมัยรัฐบำล ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ 
นำยกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นำยสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีนำยทองอยู่ แก้วไทรฮะ 
เป็นอธิบดีกรมอำชีวศึกษำ และ นำยอัมพร ภักดีชำติ เป็นผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำอำชีพ จัดตั้งสถำนศึกษำวิชำชีพ
ประเภทวิทยำลัยกำรอำชีพขึ้นเพ่ือจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพทุกระดับ  และประเภทวิชำที่ขำดแคลน ซึ่งเป็น
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น รวมทั้งประเทศอันจะเป็นกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำก ำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภำพ
ในกำรประกอบอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตำมนโยบำยรัฐบำล ณ วันที่ 18 มิถุนำยน 2540 เปิดสอนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสำหกรรมและพำณิชยก
รรม หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นและ จนถึงปัจจุบัน  

 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

ปรัชญา       มีคุณธรรม  ปัญญำล้ ำ  ทักษะเยี่ยม        

วิสัยทัศน์ (VISION)     มุ่งพัฒนำวิชำชีพและนวัตกรรม  เพื่อผลิตก ำลังคนคุณภำพในยุคดิจิทัล 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา บริกำรวิชำชีพ 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน    ฝีมือดี  มีคุณธรรม  น ำจิตอำสำ 

ค่านิยม     ดูแล  แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เอ้ืออำทร  (Caring  Sharing  and  Helping) 

 
 
 

http://www.picc.ac.th/
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พันธกิจ (MISSION) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนำผู้เรียน  และ  ผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำและคุณวุฒิวิชำชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ เจตคติท่ีดี  ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีจิตสำธำรณะ มีจิตส ำนึก อนุรักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมรัก ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และส่งเสริมประชำธิปไตย มีควำมรู้ 
ควำมสำมรถด้ำน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีทักษะ ควำมรู้ในศตวรรษท่ี  21 สำมำรถประกอบสัมมำชีพในยุค
ดิจิทัล  

พันธกิจที่  2  พัฒนำหลักสูตรสมรรถนะอำชีพที่ทันสมัย  หลำกหลำย ในยุคดิจิทัล ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
วิชำชีพ และมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  ปรับปรุงหลักสูตรรำยวิชำได้มีควำมยืดหยุ่น  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน  และแบบพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 ไทยแลนด์ 4.0 จัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะกำ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  พัฒนำวิธีกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  พัฒนำประสิทธิภำพ
เทคโนโลยีดิจิทัล  โซเซียลมีเดีย  จัดกำรเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำงำนวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

พันธกิจที่  3  จัดกำรศึกษำวิชำชีพ ทั้งในระบบปกติ ระดับทวิภำคี และนอกระบบให้กับทุกเพศ ทุกวัย 
รวมทั้งผู้ด้อยโอกำส มีโอกำสเข้ำถึงอำชีวศึกษำได้อย่ำงเสมอภำค จัดกำรศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ บริกำรประชำชน
ด้ำนทักษะอำชีพ up-skill re-skill new-skill กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และประยุกติ์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจที่  4  บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อย่ำงมีธรรมำภิบำล พัฒนำทรัพยำกรที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐำนเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำสมรรถนะครู และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอย่ำงหลำกหลำย ให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำถึงได้อย่ำงกว้ำงขวำงรวมทั้งกำร
สื่อสำรภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
         ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      

        นำยอรรฆ   ชนำธินำถพงศ์      

                 

    
คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

    
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 

         

                 

                 

   รองฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   ท ำหน้ำที่รองฯ ฝ่ำยแผนงำนฯ   ท ำหน้ำที่รองฯ ฝ่ำยพัฒนำฯ   รองฯ ฝ่ำยวิชำกำร 

   นำงสำวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์   นำงวำสนำ  สุขใจ   นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี   นำงสำวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์ 

             

   งำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนวำงแผนและงบประมำณ   งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ   งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

   นำงสำวดวงกลม  แบบกัน   นำงวันวิสำข์  โพธิหิรัญ   นำยชูชล สุธรรม   นำยนพดล  สำสิงห์ 

              

   งำนบุคลำกร   งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ   งำนครูที่ปรึกษำ   งำนวัดผลและประเมินผล  

   นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน   นำยวัชรำ  สุขใจ   นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์   นำยอภิรมย์  แสนขัด  

             

   งำนกำรเงิน   งำนควำมร่วมมือ   งำนปกครอง   งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

   นำงวำสนำ สุขใจ   นำงสำวดำเรศ  โท้หล ำ   นำยคมกฤช  ธีระแนว   นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย   

             

   งำนกำรบัญชี   งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ   งำนแนะแนวอำชีพฯ   งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

   นำงสุกัญญำ หิสสำณิชย์   นำยชนะ ทองค ำ   นำยอเนก สนโต   นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์ 

             

   งำนพัสดุ   งำนประกันคุณภำพฯ     งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ   งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

   นำยธนำกร  กุศล   นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง   นำงสำวอนัญญำ คงต่อ   นำยชนะ ทองค ำ 

             

   งำนอำคำรสถำนที่   งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำฯ   งำนโครงกำรพิเศษฯ   แผนกวิชำยำนยนต์ 

   นำยจักรพันธ์  กัณฑพงษ์   นำงสำวปิยะชำติ  กลัมภัก   นำยณัฐดนัย  ใจกว้ำง   นำยเรวัฒน์  บำงเลี่ยม 

             

   งำนทะเบียน         แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

   นำยอภิมุข  อินทร์แพรง         นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี 

             

   งำนประชำสัมพันธ์          

   นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง          

             

 
 
 
 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางวาสนา  สุขใจ 

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นำงสำวดำเรศ  โท้หล ำ 

แผนกวิชาเทคนิตพื้นฐาน 
นายวรวิทย์ เคหา 

 

แผนกวิชาคหกรรม 
นายธัชชพล  โกศล 

แผนกวิชาช่างกลงาน 
นายอภิรมย์  แสนขัด 
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นักเรียน นักศึกษำประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
 

ประเภท/สำขำวิชำ 
ภำคเรยีนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2565  

รวม
ทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. ปวส.ทวิภำค ี
ปี 1 ปี 2 ปี3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 

           

- สำขำงำนยำนยนต ์ 81 48 42 171 - 17 17 9 - 9 197 

- สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 36 43 47 126 12 17 29 - - - 155 

รวม 117 91 89 297 12 34 46 9 - 9 352 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
สำขำวิชำพณิชยกำร 

           

- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฯ 48 29 31 108 12 17 29 - - - 137 

- สำขำงำนกำรบญัช ี 42 36 30 108 18 9 27 - - - 135 

รวม 90 65 61 216 30 26 56 - - - 272 

รวมทั้งสิ้น 207 156 150 513 42 60 102 9 - 9 624 

เป้าหมายนักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2566 

ประเภท/
สำขำวิชำ 

ภำคเรยีนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2566 รวม
ทั้งสิ้
น 

ปวช. ปวส. ปวส.ทวิภำค ี ปวช.ทวิศึกษำ 
ปี 1 ปี 2 ปี3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี

 
2 

รว
ม 

ปี 1 ปี 2 ปี3 รวม 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

- สำขำงำนยำน
ยนต ์

80 81 48 209 20 - 20 2 - 2 - - -  231 

- สำขำงำนไฟฟ้ำ
ก ำลัง 

50 36 43 129 20 12 32 2 - 2 - - -  185 

รวม 130 117 91 338 40 12 52 4 - 4 - - -  416 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรมสำขำวิชำพณิชยกำร 

- สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ฯ 

40 48 29 117 20 12 32 2 - 2 20 16 - 36 187 

- สำขำงำนกำร
บัญช ี

40 42 36 118 20 18 38 2 - 2 - - - - 158 

รวม 80 90 65 235 40 30 70 4 - 4 20 16 - 36 345 
รวมทั้งสิ้น 210 207 156 573 80 42 122 8 - 8 20 16 - 36 1,1

06 

12 
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หลักสตูรวิชำชีพระยะสั้น (30-225 ช่ัวโมง)  หลำกหลำย และแกนมธัยม 

ประเภท/สำขำวิชำ 

ภำคเรยีน 2 /2565 ภำคเรยีน 1 /2566 
 
รวม 

ต่ ำกว่ำ 30-60 61-75 
76-
120 

121
-

150 
151-
199 200 

ต่ ำ
กว่
ำ 

30-
60 

61-
75 

76-
120 

121
-

150 

151
-

199 
20
0 

 

30 ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 
ชม.ขึ้น

ไป 
30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม
.

ขึ้น
ไป 

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน   

1101-8208 กำรขับรถยนต ์   20       20     40 
1101- 1201 ช่ำงบริกำร
จักรยำนยนต ์          20     20 
1101-2201 ช่ำงซ่อม
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีนเล็ก   20       20     40 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
1132-2201 ช่ำงติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศแบบยกส่วน   20       20     40 
1105-2201 ช่ำงติดตั้งระบบ
เสียง          20     20 
1105-2204 ช่ำงติดตั้ง
เครื่องรับสญัญำณดำวเทียม   20            20 
1104-3307 1 ช่ำงซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน          20     20 

แผนกเทคนิคพ้ืนฐำน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
1103-1101 ช่ำงเชื่อม
เหล็กดดั   20            20 
1103-1203 ช่ำงเชื่อมไฟฟ้ำ
เบื้องต้น           20     20 

1103-2301 ช่ำงโลหะแผ่น   20            20 
1102-2301ช่ำงกลึงโลหะ
เบื้องต้น          20     20 

1102-8301 ช่ำงวัดละเอียด          20     20 

รวม     120       180     300 
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หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (30-225 ชั่วโมง)  หลำกหลำย และแกนมัธยม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

ประเภท/สำขำวิชำ 

ภำคเรยีน 2 /2565 ภำคเรยีน 1 /2566  
ร 
ว 
ม 

ต่ ำ
กว่ำ 

30-
60 

61-
75 

76-
120 

121
-

150 

151
-

199 200 
ต่ ำ
กว่ำ 

30-
60 

61-
75 

76-
120 

121
-

150 

151
-

199 200 

30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.ขึ้น
ไป 

30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.
ขึ้น
ไป 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

คอมพิวเตอร์                

1204-1221กำรสร้ำงเว็บเพจ   20       20     40 
120-1202คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
โปรแกรมประมวลผลค ำ   20       20     

40 

1204-1304โปรแกรม MS-Window,Ms-
Word,Ms-Excel   20       20     

40 

1204-1216คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัตกิำรเบื้องต้น   20       20     

40 

1204-1303คอมพิวเตอร์กับงำนส ำนกังำน   20       20     
40 

1304-3301กำรผลิตวีดีทัศน์เบื้องต้น   20       20     
40 

1204-1215คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
พื้นฐำน   20       20     

40 

1204-1304คอมพิวเตอร์กับส ำนกังำน   20       20     
40 

1204-1218กำรใช้โปรแกรมประมวลผลค ำ   20       20     
40 

1204-1219กำรใช้โปรแกรมตำรำงงำน   20       20     
40 

กำรบัญช ี คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

1203-1301 พิมพ์ดีดไทย     20       20   
40 

1203-1302 พิมพ์ดีดอังกฤษ     20       20   
40 

ประเภทวิชำศิลปกรรม                 

1400-1232ร้อยมำลัย   20            20 

1403-6303สิ่งประดิษฐ์จำกเชือก            20   20 
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 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (30-225 ชั่วโมง)  หลำกหลำย และแกนมัธยม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

ประเภท/สำขำวิชำ 

ภำคเรยีน 2 /2565 ภำคเรยีน 1 /2566  
รวม ต่ ำ

กว่ำ 
30-
60 

61-
75 

76-
120 

121-
150 

151-
199 200 

ต่ ำ
กว่ำ 

30-
60 

61-
75 

76-
120 

121-
150 

151-
199 200 

30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.
ขึ้น
ไป 

30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.
ขึ้นไป 

1305-2201งำนถักสร้อย   20            20 
1403-6301กำรประดิษฐ์ของ
ช ำร่วยและของที่ระลึก   

 
      20     

20 

1403-3301งำนใบตอง   20            20 

1303-1204งำนจักสำนประยุกต ์   20            20 

1403-5302ดอกไม้ประดิษฐ์จำก
กระดำษ          20     20 
1401-5207กำรประดิษฐ์ของขวัญ
และของที่ระลึก   

 
      

20 
    

20 

1303-1204งำนจักสำนประยุกต ์   20            20 

1401-5207เดคูพำจ   20            20 

1301-2209กำรเกำะสลักกระจก          20     20 

3406-2111 ดอกไม้ประดิษฐ์          20     20 

ประเภทวชิำคหกรรม คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

1402-2203ขนมไทย   20       20     40 

1402-4101กำรถนอมอำหำร   20       20     40 

1402-2202อำหำรไทย   20       20     40 

1402-2203ขนมไทย   20       20     40 

1402-3134เครื่องดื่ม   20       20     40 

ประเภทวิชำก่อสร้ำง คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

1106-4201ช่ำงก่ออิฐ ฉำบปูน   20       20     40 

1106-4202ช่ำงกระเบื้อง   20       20     40 
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ประเภท/
สำขำวิชำ 

ภำคเรียน 2 /2565 ภำคเรียน 1 /2566  
รวม ต่ ำ

กว่ำ 
30-
60 

61-
75 

76-
120 

121-
150 

151-
199 200 

ต่ ำ
กว่ำ 

30-
60 

61-
75 

76-
120 

121-
150 

151-
199 200 

30 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.
ขึ้น
ไป 

30 
ชม 

 
ชม  ชม  ชม  ชม  ชม 

ชม.
ขึ้น
ไป 

ประเภท
วิชำเสริม
สวย คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
1403-1104
กำรเปลี่ยน
สีผม  20       

20 

     
40 

1403-1103
กำรแต่งเล็บ  

20  
     

20 
     

40 

1403-1105
กำรเกล้ำ 
ถักเปีย  

20  

     

20 

     
40 

1403-1104
กำรเปลี่ยน
สีผม  

20  

     

20 

     
40 

รวมทั้งสิ้น    140 580  40    80 640  40   1,460 
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ข้อมูลบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน ระดับต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ 

 
 
ชำย 

 
หญิง 

 
รวม 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 
 

เอก 
 

โท 
 

ตร ี

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.
ตร ี

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1. ผู้บริหำร 2 1 3 - - - - 1 - 2 - 1 2 - - 
รวมผู้บริหำร 2 1 3 - - - - 1 - 2 - 1 2 -  

2.  ข้ำรำชกำร 
(ครูผูส้อน) 
   -  สำขำงำนยำน
ยนต ์

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

   -  สำขำงำนไฟฟ้ำ 3  3 2 - - - 1 - - - - - 3  
   -  สำขำงำนเทคนิค
พื้นฐำน 

1 - 1  - 1 - - - - - - 1 -  

   -  สำขำงำนกำร
บัญช ี

- 1 1 - 1 - - - - - - - - 1  

   -  สำขำงำน
คอมพิวเตอร์    

 1 1 - - - - - 1 - - - 1 -  

    - สำขำสำมัญพันธ ์  1 1 - - - - - 1 - - - 1   
รวมข้ำรำชกำร 

(ครูผูส้อน) 
5 3 9 3 1 1 - 1 2 - - - 3 5 - 

3.  ข้ำรำชกำรพล
เรือน 

- - - - - - - - - - - - - - - 

4.  ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - - - - 
5.  พนักงำนรำชกำร 
   -  พนักงำนรำชกำร 
(ครู) 

 
3 

 
4 

 
7 

           
7 

 

รวมพนักงำนรำชกำร 
(ครู) 

3 4 7 - - - - - - - - - - 7  

6.  ครูจ้ำงสอน 
   -  ครูจ้ำงสอน 

 
3 

 
4 

 
7 

           
7 

 

รวมครูจำ้งสอน 3 4 7 - - - - - - - - - - 7  
7.  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   -  เจ้ำหน้ำท่ี 

 
2 

 
10 

 
12 

           
10 

 
2 

รวมลูกจำ้งช่ัวครำว 2 10 12 - - - - - - - - - - 10 2 
8.  พนักงำนขับรถ                
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 -  พนักงำนขับรถ 1 1 1 
รวมพนักงำนขับรถ 1  1 - - - - - - - - - - - 1 

9. นักกำรภำรโรง 
 -  นักกำรภำรโรง 

 
3 

 
2 

 
5 

            
5 

รวมนักกำรภำรโรง 3 2 5 - - - - - - - - - - - 5 
10. ยำมรักษำควำม
ปลอดภัย 
-  ยำมรักษำกำร 

 
3 

  
3 

            
 3 

รวมยำมรักษำควำม
ปลอดภัย 

3  3 - - - - - - - - - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 22 24 46 3 1 1 - 2 2 2  1 5 29 11 
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กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต 
ที ่ งบรำยจ่ำย ผลผลิต ปวช. ผลผลิต  ปวส. ผลผลิตระยะสั้น ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต รวม 
1 งบบุคลำกร                
 -  เงินเดือน                
 -  เงินวิทยฐำนะ                
 -  ค่ำจ้ำงประจ ำ                
 -  ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 2,479,840           2,479,840 
 -  ค่ำจ้ำงชั่วครำว             
 -  ค่ำครองชีพ             

 รวม 2,479,840           2,479,840 

2 งบด ำเนินงำน              
 -  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,309,252       1,309,252 
 -  ค่ำสำธำรณูปโภค 500,000 50,000      550,000 

 รวม 1,609,252       1,659,252 

3 งบลงทุน             
 -  ครุภัณฑ์ 2,650,000        2,650,000 
 - ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 16,000,000         

 รวม         2,650,000 



32 
 

 
 

ที ่ งบรำยจ่ำย ผลผลิต ปวช. ผลผลิต  ปวส. ผลผลิตระยะสั้น 
เรียนฟรี 15 

ป ี ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต รวม 
4 งบอุดหนุน               
 -  ค่ำหนังสือเรียน      1,042,000      1,042,000 
 -  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน      239,660      239,660 

 - ค่ำเครื่องแบบนักเรียน    533,700    533,700 

 - ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    494,950    494,950 

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน    3,067,300    3,067,300 
 รวม      5,377,610      5,377,610 
5 ระยะสั้น   800,000     800,000 
 รวม   800,000     800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามผลผลติ 
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เงินงปม. 
เงินอุดหนุน
กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

รวม เงินงปม. 
เงินอุดหนุน
กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

รวม 

 

ศธ
. 

สอ
ศ. 

จัง
หวั

ด 

ปร
ะก

ันค
ณุภ

ำพ
 ส

มศ
. 

1. แผนงบประมำณเร่งรัดปฏิรูป
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต              

1.1  แผนงำนพัฒนำคุณธรรมคน
และสังคม              
      1.1.1 งำน/โครงกำรกิจกรรม
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน              

         1.1.1.1 งบ
บุคลำกร 1,360320   1,360320 1,479,840   1,479,840      

         1.1.1.2 งบ
ด ำเนินงำน 2,545,840   2,545,840 2,296,152   2,296,152      

         1.1.1.3 งบลงทุน 4,569,310   4,569,310 2,650,000   2,650,000      
         1.1.1.4 

งบอุดหนุน  4,569,310  4,569,310  5,377610  5,377610      
         1.1.1.5 งบ

รำยจ่ำยอื่น              
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2. แผนงบประมำณขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำชนบท              

 2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ชุมชน ขจัดควำมยำกจน              

    2.1.1 งำน/โครงกำร
เทียบเท่ำผลผลิต              

          2.1.1.1 งบ
บุคลำกร              

          2.1.1.2 งบ
ด ำเนินงำน              

          2.1.1.3 งบลงทุน              
          2.1.1.4 

งบอุดหนุน              
          2.1.1.5 งบ

รำยจ่ำยอื่น              
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สรุปงบหน้ำรำยจ่ำย  จ ำแนกตำมผลผลิต 

แผนงบประมำณ/ผลผลิต จ ำนวน งบประมำณ รหัส GFMIS 
1. แผนงบประมำณเร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต       
ผลผลิต : เป้ำหมำยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ       

- ปวช. 449  คน 1,239,700 

04001, 04002, 
0470224, 0470211, 

047015, 470250 
- ปวส. 49  คน 407,000 - 
- ระยะสั้น 1,280  คน  579,900 04002 

2. แผนงบประมำณขจัดควำมยำกจนและพัฒนำชนบท     
ผลผลิต : จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรฝึกอำชีพมีรำยได้เพ่ิมขึ้น     
ผลผลิตที่ 1 ประชำชนในชนบทได้รับกำรฝึกอำชีพก่อให้เกิดรำยได้ 100 คน 83,000 667090 

ผลผลิตที่ 2 นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำจำกเครือข่ำยควำม
ร่วมมือฯ 

สถำน
ประกอบกำร 

10  แห่ง 100,000 04706 
ผลผลิตที่ 3 ประชำชนและนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
กระบวนกำร     
ผลผลิตนักเรียน นักศึกษำ และบริกำร 15 คน 85,600 04708 
ผลผลิตที่ 4 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 15 คน 55,000 147100 
3. แผนงบประมำณโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำ       
ผลผลิต :        
ผลผลิตที่ 1        
ผลผลิตที่ 2        
4. แผนงบประมำณสนับสนุนด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวจิัย       
และนวัตกรรม       
ผลผลิต : จ ำนวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่       
ผลผลิตที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 6 ชิ้น 7,000 147055 
ผลผลิตที่ 2 โครงสร้ำงวิทยำศำสตร์ 1 เรื่อง 2,000 147055 

รวมทั้งสิ้น  2,647,200  
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โครงการตามนโยบายสถานศึกษาและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ☑  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
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และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
               ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
              วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี  ในเรื่องของ  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ระเบียบกำรแต่งกำย  ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯเป็น
ต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน  รับทรำบ
รำยละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบำท และหน้ำที่ของนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมท่ีวิทยำลัยฯ
ก ำหนด  
  จึงสมควรให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรเรียน  อีกท้ัง  นักเรียนได้มีโอกำสพบปะครูที่ปรึกษำ  และเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย  ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
3. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่ง

กันและกัน 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 
1. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  (ปวช.) ทั้ง  
6  สำขำวิชำ  ประมำณ 150 คน 
 

 
1.  นักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมและเข้ำใจระเบียบ
ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักเรียนฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ ระดบั ปวช.  ชั้นปีที่ 3  ทั้ง 6 สำขำวิชำ  
เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 
 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้เข้ำร่วม   
และมีควำมเข้ำใจในโครงกำรปฐมนิเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปี
ที่ 3  ทั้ง 6  สำขำวิชำ  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
ระเบียบกำรต่ำง ๆ  ของวิทยำลัยและได้เตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 
 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้เข้ำร่วม   
และมีควำมเข้ำใจในโครงกำรปฐมนิเทศ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  นักเรียนมีควำมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
12.2  นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
12.3  นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

    13.1 แบบสอบถำม 
    13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ☑  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 



53 
 

        3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

         3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
               ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
               วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 เพ่ือให้นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี  ได้แก่  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ระเบียบกำรแต่งกำย  ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯเป็นต้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน  รับทรำบรำยละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบำท และหน้ำที่ของนักศึกษำ  ตำมที่วิทยำลัยฯก ำหนด  
  จึงสมควรให้นักศึกษำระบบทวิภำคี  ได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ในกำรเรียน  อีก
ทั้ง  นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะครูที่ปรึกษำ  เพ่ือนนักศึกษำใหม่  และเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และพันธกิจของ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

2. เพ่ือให้นักศึกษำได้ทรำบถึงระเบียบสถำนประกอบกำร  และของทำงวิทยำลัยฯในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีร่วมกัน 

3. เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 
1. นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร  
(ปวส.) ทั้ง  4  สำขำวิชำ  ประมำณ 120 คน 
 

 
1.  นักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมและเข้ำใจระเบียบ
ในกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1ค่ำของที่ระลึก 
          3.2……………………………….………. 

     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักเรียนฝึกอำชีพใน

สถำนประกอบกำร ระดบั ปวส.  ชั้นปีที่ 2  ทั้ง  4
สำขำวิชำ  เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 
 

นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรได้
เข้ำร่วม   และมีควำมเข้ำใจในโครงกำร
ปฐมนิเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ระดบั ปวส.  
ชั้นปีที่ 2   ทั้ง 4  สำขำวิชำ  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
ระเบียบกำรต่ำง ๆ  ของวิทยำลัยและได้เตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 
 

นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรได้
เข้ำร่วม   และมีควำมเข้ำใจในโครงกำร
ปฐมนิเทศ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1  นักเรียนมีควำมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
12.2  นักเรียนฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
12.3  นักเรียนฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและ

กัน 
 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

    13.1 แบบสอบถำม 
    13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ส่งเสริม นิเทศก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

 ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
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        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ☑  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
               ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
              สถำนประกอบกำรที่นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพ ในปีงบประมำณ 2566 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลกัการและเหตุผล: 

เพ่ือให้ครูนิเทศ  เข้ำนิเทศนักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร และสำนสัมพันธ์กับสถำน
ประกอบกำร  โดย สร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรฝึกอำชีพ ในสถำนประกอบกำร  ในเรื่องของ  หลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน  ระเบียบกำรแต่งกำย  ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ และสถำน
ประกอบกำรในกำร รับทรำบรำยละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบำท และหน้ำที่ของนักศึกษำ  ตำมที่วิทยำลัย
ฯก ำหนด  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1. เพ่ือทรำบถึงแนวทำงในกำรจัดระบบด ำเนินงำนฝึกปฏิบัติงำนของหน่วยงำน กำรพัฒนำหลักสูตร

ร่วมกับ  สถำนประกอบกำร   

2. เพ่ือก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี    
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3. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียน  กำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

4. เพ่ือติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

ชั้นสูง ประเภทวิชำพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม 

5. เพ่ือนิเทศติดตำม นักศึกษำฝึกอำชีพ 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
1. สถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี  ประมำณ 40 แห่ง 

2.  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  (ปวช.) 
และนักศึกษำฝึกอำชีพ (ปวส.) ประมำณ 150 คน 
 

 
1. ครูนิเทศ ได้สำนสัมพันธ์กับสถำนประกอบกำรใน
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

2.  นักศึกษำได้เข้ำใจในระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1ค่ำของที่ระลึก 
          3.2……………………………….………. 

 
 
 

 
 
 

 
 
10,000  บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000  บำท  
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - สถำนประกอบกำร 40 แห่ง 

- นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และ

ฝึกอำชีพ จ ำนวน  150  คน 

 

1. ครูนิเทศ ได้สำนสัมพันธ์กับสถำน
ประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำค ี

2.  นักศึกษำได้เข้ำใจในระบบกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

ผลลัพธ์ (Outcome) -   ครูประจ ำแผนกวิชำได้ทรำบแนวทำงกำร
ฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรียมควำมพร้อม และ
กำรติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำ 

-   สถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  
และประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำม    หลักสูตรร่วมกับสถำน
ประกอบกำร 

 

-   ครูประจ ำแผนกวิชำได้ทรำบแนว
ทำงกำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรียมควำม
พร้อม และกำรติดตำมกำรฝึกอำชีพ
ของนักศึกษำ 

-   สถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนกำร
เรียนรู้  และประสบกำรณ์กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม    หลักสูตรร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1   เพ่ือทรำบแนวทำงในกำรจัดระบบกำรด ำเนินงำนฝึกปฏิบัติของหน่วยงำน  และสถำนประกอบกำร 

12.2   เพ่ือก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร 

12.3   เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิ

ภำค ี

12.4   เพ่ือเป็นกำรวำงแผนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ในอนำคตต่อไป  

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1     แบบสอบถำม 
13.2     แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 



74 
 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ☑  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ



77 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
               ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
              สถำนประกอบกำรที่นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพ ในปีงบประมำณ 2566 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กำรจัดกำรศึกษำโดยให้ควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท ำให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริงได้  กำรจัดกำรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียน จะท ำให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จริงและสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  
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ในกำรนี้ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ได้จัดท ำโครงกำรสัมมนำนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพขึ้น เพื่อให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อีกท้ังจัดอำจำรย์ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
เพ่ือที่จะให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักศึกษำเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจนจะท ำให้กำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำ

พำณิชกรรมและอุตสำหกรรม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
3. นักเรียนสำมำรถทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 
1. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  (ปวช.) ทั้ง  
6  สำขำวิชำ  ประมำณ 150 คน 
 

 
1.  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1ค่ำของที่ระลึก 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น     
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (ปวช.) 

จ ำนวน  150  คน 

 

- นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

(ปวช.) จ ำนวน  150  คนได้เข้ำร่วม

กำรสัมมนำนักศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) - -   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

(ปวช.) จ ำนวน  150  คน 

 

- นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

(ปวช.) จ ำนวน  150  คนได้เข้ำร่วม

กำรสัมมนำนักศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1   นักเรียนได้รับกำรติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 ประเภทวิชำพำณิชกรรมและอุตสำหกรรม 
12.2   นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
12.3   นักเรียนสำมำรถได้ทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1     แบบสอบถำม 
13.2     แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายท่ี 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ☑  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 



86 
 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
               ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
              วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กำรจัดกำรศึกษำโดยให้ควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท ำให้นักศึกษำเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริงได้  กำรจัดกำรให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียน จะท ำให้นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์จริงและสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  
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ในกำรนี้  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ได้จัดท ำโครงกำรสัมมนำนักศึกษำฝึกอำชีพในสถำน
ประกอบกำร(ระบบทวิภำคี)  ขึ้น เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อีกทั้งจัดครูออกนิเทศนักศึกษำฝึก
อำชีพ เพ่ือที่จะให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักศึกษำเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษำท่ีชัดเจนจะท ำ
ให้กำรฝึกอำชีพของนักศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประเภทวิชำพำณิช

กรรมและอุตสำหกรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษำมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
3. นักศึกษำสำมำรถทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 
1. นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร  
(ปวส.) ทั้ง  4  สำขำวิชำ  ประมำณ 120 คน 
 

 
1.  นักศึกษำฝึกอำชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรฝึก
อำชีพในสถำนประกอบกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1ค่ำของที่ระลึก 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น     
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 

(ปวส.) จ ำนวน  120  คน 

 

นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
(ปวส.) จ ำนวน  120  คนได้เข้ำร่วมกำร
สัมมนำ  

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 

(ปวส.) จ ำนวน  120  คน 

 

นักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
(ปวส.) จ ำนวน  120  คนได้เข้ำร่วมกำร
สัมมนำ  
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1   นักศึกษำได้รับกำรติดตำมกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร(ระบบทวิภำคี) 
12.2   นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
12.3   นักเรียนสำมำรถได้ทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1     แบบสอบถำม 
13.2     แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ  ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ว่ำที่.ต.อภิรมย์  แสนขัด  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต        

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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 จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1  พฤศจิกำยน  2565 – 30  เมษำยน 2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติเป็นกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติในกำร

ท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ผู้ทดสอบผ่ำนจะได้รับหนังสือ
รับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระบุ ชื่อ นำมสกุล สำขำและระดับท่ีผ่ำนกำร
ทดสอบ เป็นหลักฐำนยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เพื่อ
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติในกำรท ำงำนของตน สำมำรถขอรับกำรทดสอบฯ ได้ที่หน่วยงำน ใน
สังกัดกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนทั่วประเทศ และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และผู้เข้ำรับกำรทดสอบจะต้องเข้ำรับกำรทดสอบทั้ง
สองภำค โดยแต่ละภำคจะต้องผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด ของแต่ละภำค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภำคแล้วจะต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่ำคะแนนที่ก ำหนดไว้หลักเกณฑ์ และวิธีกำรทดสอบในแต่ละสำขำอำชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดย
ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 70  

ในกำรนี้งำนวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดท ำโครงกำรทดสอบฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษำ ได้เข้ำทดสอบ และสอดคล้องกับงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ทุกสำขำวิชำ ได้เข้ำทดสอบฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
      7.2 เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน  
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนก
วิชำ  เข้ำร่วมโครงกำร   
 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2  สอบ
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ คิด
เป็นร้อยละ 100 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร                          
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร     

  
                  

4. ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1  กระดำษ A4  ขนำด  80  
                แกรม  
          3.2  หมึกเครื่องปริ้น 
          3.3  กระดำษปกคละสี ขนำด  
                80 แกรม 

 
 
12  รีม 
 
2  หลอด 
11  รีม 

 
 
110 
 
350 
180   

 
 
1,320 
 
700 
1,980 

 

รวมทั้งสิ้น - - 4,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ 
ปวส.2  ทุกแผนกวิชำ เข้ำร่วม
โครงกำร   
 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.
2  เข้ำท ำกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ  

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  100 
เปอร์เซ็น 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.
2  สอบผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
12.2 สนองนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
13.2 โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษำ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ว่ำที่.ต.อภิรมย์  แสนขัด  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต        

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1 - 28  กุมภำพันธ์  2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 

มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 47 ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อ
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ และพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ 2551 มำตรำ 6 ได้กล่ำวถึง
เป้ำหมำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมว่ำ ต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเป็นกำรยกระดับ
กำรศึกษำ ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงงำน และในมำตรำ 11 ก ำหนดให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีบทบำทหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำแผนก ำลังคน 
สนับสนุน ก ำกับและดูแลระบบประกันคุณภำพเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2562 และ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรเรียนให้สอดคล้องกับ มำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 และ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
พุทธศักรำช 2563 โดยกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนในทุกรูปแบบกำรศึกษำ ให้ประเมินเป็นรำยวิชำโดย
ประเมินตำมสภำพจริงอย่ำงต่อเนื่องตลอดภำคเรียน ในด้ำน ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และเจตคติจำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหำวิชำตำม
สมรรถนะรำยวิชำโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม 

งำนวัดผลและประเมินผลจึงได้ก ำหนดระบบกำรวัดผลและประเมินผลของนักเรียนนักศึกษำ ให้
ครอบคลุมภำรกิจทั้งหมด  โดยก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโครงกำร คือ กำรสอบวัดผลทำงกำรเรียนภำคเรียนที่  
2/2565  กำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำคเรียนที่ 1/2566  กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เตรียมควำมพร้อมและและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำ ในกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำ ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-net) 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

7.1   เพ่ือพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครูสอนวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.3   เพ่ือประเมินมำตรฐำนวิชำชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.4   เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษำก่อนเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำน 
อำชีวศึกษำ )V-net) ก่อนจบกำรศึกษำ 
7.5   เพ่ือประเมินมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติให้กับนักเรียน  นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
สถำนภำพของโครงกำรระดับชำติ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ทุก
สำขำวิชำ 

ร้อยละ100 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร                          
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร       

  
                

4. ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสด/ุ………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 กระดำษถ่ำยเอกสำร   
               A 4/70 G/500   
               IDEA MAX 
          3.2 ซองน้ ำตำล ด้ำน A 4 ขยำย  
               ข้ำง 
          3.3 เชือกขำว 

           3.4 กระดำษค ำตอบ 60ข้อ  
           3.5 กระดำษกำวน้ำตำลไม่ใช้น้ ำ  

                2 นิ้ว  
           3.6 ดินสอมำสเตอร์อำรท์ แฟนซี  

                2 B 
           3.7 ปำกกำลูกลื่นเจลโลบ่อล  

                QUANTUM 007สีน้ ำเงิน  
           3.8 หมึกถ่ำยเอ กสำร 

           3.9 หมึก CANON รุ่น 790 สีด ำ  
           3.10 คลิปหนีบหูสี เบอร์112  

                  /19 มม. 
           3.11 ปำกกำสีเมจิกปำกกลม  

                  PILOT SDR - 200 
           3.12 สติดกเกอร์ขำวด้ำน  

 

 
30 รีม  

 
 

5 มัด  
 

1 มัด  
20 ห่อ  
4 ม้วน  

 
3 โหล  

 
1 กระปุก 
 

2 หลอด  
1 ขวด  

3 กล่อง 
 

1 โหล  
 

1 ห่อ  

 
 

98  บำท  
 
 

110 บำท  
 

150 บำท  
19 บำท  
32  บำท  

 
45  บำท  

 
175 บำท  

 
3,500 บำท 

324  บำท  
12 บำท 
 
84 บำท 
 
98 บำท 
 

 
 

2,940 บำท  
 
 
550 บำท 
 

150 บำท  
380 บำท  
128  บำท  

 
135  บำท 
 

175  บำท  
 

7000  บำท  
324  บำท  
36 บำท  

 
84 บำท  

 
98 บำท  

 

 

รวมท้ังสิ้น   10,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) 1 . นักเรียน นักศึกษำได้รับกำร
ประเมินผลตำมสภำพจริง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเมื่อสิ้นสุด
ภำคเรียน 
2 . นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำนวิชำชีพ
และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน  
วิชำชีพ 
3 . นักเรียน นักศึกษำมีคะแนนเฉลี่ย

ในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ  )V-NET) 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
4 . นักเรียน  นักศึกษำผ่ำนมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ระดับ 1  ใน
สำขำที่เรียน 

 
 
 
 

ร้อยละ100 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 1 . นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำร
ประเมินสรุปผลกำรเรียนปลำยภำค
เรียนโดยใช้เครื่องมือและกำรวัด
ประเมินผลที่หลำกหลำย 
2 . นักเรียน นักศึกษำ มีระดับ

คะแนนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 
3 . นักเรียน  นักศึกษำมีระดับ

คะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำ ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ
)V-NET) 
4 . นักเรียน  นักศึกษำได้รับกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนใน
สำขำอำชีพที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

- นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ได้รับกำร
ประเมินผลตำมสภำพจริง 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรประเมินสรุปผลกำรเรียนปลำยภำคเรียนโดยใช้เครื่องมือ  และกำรวัด

ประเมินผลที่หลำกหลำยในภำคเรียนที่ 2/2564และ 1/2565 ครบทุกคน ทุกชั้นปี  
   12.2  นักเรียน  นักศึกษำระดับ ปวช.3 และปวส .2 มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพทุกคน 
  12.3  นักเรียน นักศึกษำ  มีระดับคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-net) 
    12.4  นักเรียนนักศึกษำได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนระดับ 1ในสำขำอำชีพที่ส ำเร็จ  
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำมโครงกำร 
13.2 สรุปโครงกำร  PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ว่ำที่.ต.อภิรมย์  แสนขัด  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต        

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
      3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
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ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1  พฤศจิกำยน  2565 – 30  เมษำยน 2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ  แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน ) (สทศ.) ก ำหนดจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ หรือ  V-NET ในช่วง
เดือนมกรำคมของทุกปี ทำงงำนวัดผลและประเมินผล ต้องเตรีมกำรจัดให้นักเรียนนักศึกษำเข้ำ รับกำรทดสอบ V-
NET ตำมวันเวลำ สถำนที่ ที่ก ำหนด และเพ่ือทดสอบควำมรู้ ควำมคิด และสมรรถนะของ นักเรียนสำยวิชำชีพ อีก
ทั้งผลกำรสอบยังน ำไปใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำ ใน  สังกัด สอศ. ทำงงำน
วัดผลและประเมินผล จึงต้องมีกำรเตรียมกำรสอบ V-NET เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำ สอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ไว้  

ดังนั้น งำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุญำตด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อ
เตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ขึ้น เพื่อเป็นกำรทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและลักษณะนิสัยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพที่เรียน ทำงงำนวัดผลและประเมินผลจึง
จะต้องด ำเนินกำรเตรียมกำรสอบ V-NET ด้วยควำมเรียบร้อย 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1  เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
7.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  ทุกแผนกวิชำ 
จ ำนวน  160 คน  เข้ำร่วมโครงกำร  ด้วยกำร
ส ำรวจควำมสมัครใจ 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  43  
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ V-
NET ด้วยกำรส ำรวจควำมสมัครใจ 
นักเรียน นักศึกษำมีควำมตระหนักถึงกำรสอบ V-
NET 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร                          
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร     

  
                  

4. ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 

 
     10. งบประมาณในการด าเนินงาน  :- 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1…ค่ำวิทยำกร……………… 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1อำหำรว่ำงและเครื่องดี่ม 
          2.2ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1…ค่ำเอกสำร………. 
 

 
 

  
 

 

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  ทุก
แผนกวิชำ จ ำนวน  160 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร  ด้วยกำรส ำรวจควำม
สมัครใจ 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน  43  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำน
อำชีวศึกษำ V-NET ด้วยกำรส ำรวจควำม
สมัครใจ   นักเรียน นักศึกษำมีควำม
ตระหนักถึงกำรสอบ V-NET 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  100 
เปอร์เซ็น  เข้ำร่วมโครงกำร  ด้วย
กำรส ำรวจควำมสมัครใจ 
 

-  สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำน
อำชีวศึกษำ V-NET ด้วยกำรส ำรวจควำม
สมัครใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 เข้ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน Pre V-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยกำรส ำรวจควำมสมัครใจ 

12.2  นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ V-NET ด้วยกำร
ส ำรวจควำมสมัครใจ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ  สอบมำตรฐำนวิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ว่ำที่.ต.อภิรมย์  แสนขัด  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต        

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
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ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1  พฤศจิกำยน  2565 – 30  เมษำยน 2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ตำมยุทธศำสตร์แห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ  
มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และ
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และ
กำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก กำรวำงพ้ืนที่ระบบรองรับกำรเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติโดยเน้นกำร
พัฒนำทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคัดกรองควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีผสมผสำนกับคุณค่ำของครูไปพร้อม
กัน  
 ดังนั้น งำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุญำตด ำเนินโครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้น เพื่อเป็นกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและลักษณะนิสัยในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนวิชำชีพที่เรียน ตำมระเบียบกำรศึกษำว่ำด้วยกำรประมวลผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

)ปวช (.และหลักสูตรประกำศนียบ  ัตรวิชำชีพชั้นสูง )ปวส (.นั้น นักเรียน นักศึกษำ  
ที่จะจบกำรศึกษำจะต้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ทำงงำนวัดผลและประเมินผลจึงจะต้องด ำเนินกำร
สอบเป็นไปตำมก ำหนดกำรประเมินมำตรฐำนวิชำด้วยควำมเรียบร้อย 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ที่จบกำรศึกษำ  
ในปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพทุกสำขำวิชำ 
      7.2 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกำรศึกษำว่ำด้วยกำรประมวลผลกำรเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  ทุกแผนกวิชำ 
จ ำนวน  160 คน  เข้ำร่วมโครงกำร   
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  43  
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2  สอบ
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร                          
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร     

  
                  

4. ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1  กระดำษ A4  ขนำด  80  
                แกรม  
          3.2  หมึกเครื่องปริ้น 
          3.3  กระดำษปกคละสี ขนำด  
                80 แกรม 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น   2,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  ทุก
แผนกวิชำ จ ำนวน  160 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร   
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน  43  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.
2  เข้ำท ำกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ  

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  100 
เปอร์เซ็น 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.
2  สอบผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษำในระดับชั้นปวส. 2 เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
12.2  นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษำในระดับชั้นปวส. 2 สอบผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน

วิชำชีพ  
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพพิชัย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นำยชนะ  ทองค ำ  หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
      3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
      3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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 3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

      3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ   
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………………เมษำยน-พฤษภำคม  2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ในช่วงศตวรรษท่ี 21 วิวัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีได้พัฒนำก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัท
ผู้พัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ได้พัฒนำโปรแกรมส ำหรับกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หลำกหลำยรูปแบบมี
ภำพประกอบทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  และยังสำมำรถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดควำมน่ำสนใจได้ตำม
รสนิยมของแต่ละคนได้อย่ำงหลำกหลำย  และในอนำคตควำมรู้ต่ำง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  องค์
ควำมรู้และต ำรำทั้งหลำยที่พิมพ์บนกระดำนจะล้ำสมัยในเวลำอันสั้นและกลำยเป็นหนังสือเก่ำที่จะต้องถูกก ำจัดทิ้ง 
 จำกแนวโน้มดังกล่ำว  ในอนำคตหนังสือหรือสื่อกำรเรียนที่ใช้กระดำษเป็นวัตถุดิบในกำรพิมพ์จะมีต้นทุนที่สูงและ
ไม่คุ้มค่ำกับกำรจัดพิมพ์ ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวนี้เริ่มปรำกฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลกอนำคต สื่อเทคโนโลยี
จะเป็นสื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถเรียนรู้ได้ในทุกท่ีทุกเวลำ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็
สำมำรถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลำตำมควำมต้องกำร 
           กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ท ำงำนร่วมกับนักเรียน                
ในกำรแสวงหำและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่ครูน ำมำใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยทั้ง สื่อธรรมชำติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำม เข้ำใจง่ำยและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย 
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลำ ดังนั้น
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้ำงสรรค์สื่อกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย  ตลอดจน
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร  เพื่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูจึงได้จัด
โครงกำรนี้ขึ้น  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ในกำรคิดค้น 
สร้ำงสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่ำงหลำกหลำย        
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีสื่อกำรเรียนกำรสอนน ำไปใช้ในกำรเรียนกำร
สอนกับผู้เรียน 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้สื่อกำรเรียนกำรสอนน ำไปใช้ในกำรเรียนกำร
สอนกับผู้เรียน 

เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถผลิตสื่อนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
......................................พฤษภาคม..2566............................................................................................ 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1…ค่ำวิทยำกร……………… 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1อำหำรว่ำงและเครื่องดี่ม 
          2.2ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1…ค่ำเอกสำร………. 
 

 
 

  
 

 

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนรู้แบบออนไลน์ สร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงน้อย  1 รำยกำร  

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัยได้สื่อกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์ น ำไปใช้ในกำรเรียนกำร
สอนกับผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถผลิตสื่อ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยี  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้สำมำรถในกำรผลิตสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่ำงน้อย  1 รำยกำร  
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้สื่อกำรเรียนกำรสอนน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนกับ
ผู้เรียนอย่ำงน้อยคนละ  1 รำยวิชำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  …รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน………………………………………………………………………………………………… 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนำระบบเสียงสื่อกำรเรียนกำรสอน 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นำยชนะ  ทองค ำ  ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
 3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
        6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
      3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
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   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
 3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………………………………ตุลำคม-พฤศจิกำยน………2565…………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้เข้ำมำมีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่ำงมำก โดย
อยู่ในรูปแบบของสื่อต่ำงๆ ทั้งเสียง ภำพและตัวอักษร หรือด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และพัฒนำระบบกำรท ำงำนของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้วำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย และกระจำยอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน เพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงสังคม รวมถึงพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมเชี่ยวชำญระดับสำกล สร้ำงควำม
เข้มแข็งโดยเฉพำะ ภำคกำรเกษตร ภำคบริกำร เพ่ือเป็นกำรยกระดับอุตสำหกรรม และเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ดีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดีจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่ำนโยบำยใน
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กำรพัฒนำด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้น มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งในปัจจุบัน และ
ในอนำคต เพรำะเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศตั้งแต่กำรผลิต กำรจัดเก็บ กำรประมวลผล กำรเรียกใช้ 
กำรแลกเปลี่ยน อีกท้ังช่วยในกำรจัดระบบอัตโนมัติ ช่วยในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพดี 
2.  เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงสื่อที่เป็นภำพวีดีโอ เสียง ค ำ
บรรยำยต่ำงๆ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
บ ำรุงดูแลและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่ช ำรุด
ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละสื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของ
งำนสื่อให้อยู่สภำพใช้งำนได้ตลอด 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  
 
 

   

1. ชุดล ำโพงแอคทีพคอลัมน์ 
2. ไมโครโฟนไร้สำยชนิดมือถือคู่ 
3. เครื่องผสมสัญญำณเสียง
มิกเซอร์อนำล๊อคขนำด 10ช่อง 

    

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) สื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนใน

งำนสื่อที่ช ำรุดอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ100 
 

ร้อยละของครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ใน
สภำพดีใช้งำนได้ดีตลอดปี 

ผลลัพธ์ (Outcome) สื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอนของงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนอยู่
สภำพพร้อมใช้งำนได้ 
 

สื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ของ
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนได้ดีมีประสิทธิภำพ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1……สื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ของงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีมี
ประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  ……………บันทึกข้อควำมสรุปผลกำรด ำเนินงำน..…………………………………………………………………… 
13.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ(นำยนพดล  สำสิงห์  หัวหน้ำงำน พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

   ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
  
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
  

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

   ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดบัคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
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  3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………………ภำคเรียนที่ 2/2565 และภำคเรียนที่ 1/2566…………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
วิชำชีพในกำรเตรียมพร้อมให้เด็ก และเยำวชนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศในอนำคต จึงสร้ำงโอกำส
ให้แก่เด็กและเยำวชน ได้แสดงออกซ่ึงศักยภำพตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และวิชำพ้ืนฐำนในระดับสถำนศึกษำ และคัดเลือก
ตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในด้ำนทักษะวิชำชีพ และ 
วิชำพ้ืนฐำน  
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ และวิชำพ้ืนฐำนได้รับรำงวัล 
 
 

ผู้เรียนได้น ำควำมรู้จำกภำคทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติจริง 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
-ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 
1 รำงวัล 

 
 

8,000 บำท 
5,000 บำท 
3,000 บำท 

 
 

8,000 บำท 
5,000 บำท 
3,000 บำท 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………ค่ำวัสดุฝึก………….…….. 
วัสดุฝึก  

 
7แผนก 

 
30,000 บำท 

 
30,000 บำท 

 
 

รวมทั้งสิ้น  46,000 บำท 46,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกำร

แข่งขันทักษะวิชำชีพ และวิชำ
พ้ืนฐำนได้รับรำงวัล 

ร้อยละ 50 ของได้รับรำงวัล 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เรียนได้น ำควำมรู้จำกภำคทฤษฎีสู่
กำรปฏิบัติจริง 
 

 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ 
 12.2 แผนกวิชำได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะ 
 12.3 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และวิชำพ้ืนฐำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยนพดล  สำสิงห์  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

   ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
        3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
1. ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

   ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
      จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

   3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
        มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
       3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………………1  ตุลำคม 2565 – 30  กันยำยน 2566…………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ด้วย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ท ำหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับ
สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำยนอก จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือควำมรู้หรือทักษะใน
กำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักกำร จุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ  และสิ่งที่ขำดไม่ได้คือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและเทคโนโลยีกำร
สอนที่ทันสมัย จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในห้องและอุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย 
 ดังนั้นงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีควำมประสงค์ท่ีจะพัฒนำห้องปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรฯ เพื่อให้
ห้องสำมำรถใช้งำนได้ เป็นกำรจัดสถำนที่และมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน         มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย อีกทั้งเป็นกำรรองรับกำรพัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัยในกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้มีสภำพแวดดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และอำคำรสถำนที่  
เหมำะสม 
 7.2 เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภำพใช้กำร ได้ดี 
 7.3 ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
พัฒนำห้องปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรฯ เพ่ือให้ห้อง
สำมำรถใช้งำนได้ และมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ท ำงำน อีกท้ังมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ส่งเสริมควำม
สุขภำพปลอดภัยที่ดีขึ้น 

ร้อยละ80สภำพแวดล้อมห้องพัฒนำหลักสูตรเอ้ือใน
กำรท ำงำน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1…ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ. 
          3.2……………………………….………. 

 
1เครื่อง 

 
30,000 บำท 

 
30,000 บำท 

 
 

รวมทั้งสิ้น   30,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรฯ งำนพัฒนำหลักสูตรฯ มีห้องปฏิบัติงำน
พัฒนำหลักสูตรฯ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรท ำงำน อีกท่ังมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัยที่ดีข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน  45  คน  เข้ำร่วมโครงกำร  

ครูและผู้สอนสำมำรถจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำร
สอน สื่อและเทคโนโลยีกำรสอนที่
ทันสมัย 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ห้องปฏิบัติงำนมีสภำพแวดดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และอำคำรสถำนที่
เหมำะสม 
12.2 มีห้องปฏิบัติงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
12.3 ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อจ ำนวนบุคลำกรของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     (นำยนพดล  สำสิงห์ หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

    3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………………………1……ตุลำคม……2565…ถึง…30………กันยำยน………2566……………………………… 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กำรสร้ำงศักยภำพให้แก่สถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อสอดคล้องตำมหลักพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 มำตร 22 ที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้
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ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ” นั้น นอกจำกจะเป็นบทบำทหน้ำที่โดยตรงของสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนต้นสังกัดแล้ว จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องได้รับ ควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย ที่เกี่ยวข้องจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด สถำนศึกษำมีภำระหลักในกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำด้ำนอำชีพและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำได้ร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำร/หน่วยงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในหลำยแนวทำงและหลำยรูปแบบ โดยได้จัดท ำโครงกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำร ซึ่งเชื่อมั่นว่ำจะเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำง
ศักยภำพให้แก่สถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในทุกด้ำนได้อย่ำงดียิ่ง 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะของสถำนศึกษำ 
         2. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำร 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ

อำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำร 
1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
2. สถำนศึกษำมีกำรคุณภำพกำรศึกษำในหลำย
แนวทำงและหลำยรูปแบบ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1ค่ำอำหำรว่ำง 1วันx1มื้อx20คน 
  2.2ค่ำอำหำรกลำงวัน1วันx1มื้อx20คน 

 
 
 

 
30 บำท 
40 บำท 

 
600 บำท 
800 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……ค่ำเอกสำร……….………. 
          3.2……………………………….………. 

  
500 บำท 

 
500 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   1,900 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร

ฐำนสมรรถนะอำชีพร่วมกับสถำน
ประกอบกำร 

สถำนศึกษำมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
อำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) สถำนศึกษำมีกำรคุณภำพกำรศึกษำ
ในหลำยแนวทำงและหลำยรูปแบบ 
 

 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 สถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพ 

 12.2 สถำนศึกษำมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการวันวิชาการ 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ(นำยนพดล  สำสิงห์  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

 ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
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  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

   ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

    3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดบัควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
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3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
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ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
  

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………………………………1  ตุลำคม 2565 – 30  กันยำยน 2566.............…………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์……………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน โดยเน้นให้วิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพของผู้เรียน รวมทั้งจัด
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บรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเกิดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรจัดงำนวิชำกำรเป็นกำรเผยแพร่ผลกำรจัด
กำรศึกษำของวิทยำลัยในรอบปีกำรศึกษำให้สังคมรับทรำบ และเป็นกำรน ำเสนอผลงำนของผู้เรียนที่ผ่ำนมำใน
รอบปีกำรศึกษำ อีกท้ังเป็นกำรจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงทักษะ ควำมสำมำรถควำมรู้ต่ำงๆ ในเชิงวิชำกำรเป็น
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสถำนศึกษำต่ำงๆ ร่วมกัน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือเผยแพร่ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. เพ่ือน ำผลงำนของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทรำบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
4. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนศึกษำต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอพิชัย 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ และน ำ
ควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำร
เข้ำร่วมงำนวันวิชำกำร 
- ผู้ปกครองร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เรียน   เข้ำร่วม
ชมผลงำนของผู้เรียน 
- สถำนศึกษำต่ำงๆ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ            
ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง 
 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1…ค่ำเตรียมงำน……….……….. 

 
 
 

 
30,000 บำท 

 
30,000 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 

    

รวมทั้งสิ้น   30,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ 

และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
 

ผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์
จำกกำรเข้ำร่วมงำนวันวิชำกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ 
และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80  

ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ ำนวนผู้เรียน 
เข้ำร่วมชมผลงำนของผู้เรียน 
สถำนศึกษำต่ำงๆ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 เผยแพร่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
12.2 น ำผลงำนของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทรำบ 
12.3 ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
12.4 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนศึกษำต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอพิชัย 
 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  ………แบบสอบถำม………………………………………………………………………………………………………… 
13.2  ………รำยงำนผลโครงกำร........………………………………………………………………………………………… 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน  ระดับปวช.1 ทุกสาขา 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนำยนพดล  สำสิงห์……หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

   ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
        3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมีคุณภำพคนทุก
ช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

   ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

   ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
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   จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

   3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
        มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………………1  ตุลำคม 2565 – 30  กันยำยน 2566…………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ด้วยนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดโยบำยไว้ 12 ข้อ ในกำรพัฒนำศักยภำพบูรณำ
กำรเรียนกำรสอนของนักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำ โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำคือ ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมสถำนประกอบกำร ซึ่งจะเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำได้มี
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โอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร จะท ำให้พบกับประสบกำรณ์ตรง และมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
หลังจบกำรศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง  
7.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน  
7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
7.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จัก
ตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
(* หมำยเหตุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 ทุก
แผนก 

งำนพัฒนำหลักสูตรฯ มีห้องปฏิบัติงำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน 
อีกท่ังมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ ส่งเสริมควำมสุขภำพ
ปลอดภัยที่ดีข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำร
ประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ  

ครูและผู้สอนสำมำรถจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
สอนและจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและเทคโนโลยี
กำรสอนที่ทันสมัย 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1   นักเรียน นักศึกษำได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 12.4 นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
13.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1…ค่ำรถโดยสำร 
นร.ปวช.1x270คน 

 
270คน 

 

 
100 บำท 

 
27,000 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1…ของที่ระลึก 6 แผนก. 
 

 
6 ชิ้น 

 
500 บำท 

 
3,000 บำท 

 
 

รวมทั้งสิ้น   30,000 บำท  



165 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยนพดล  สำสิงห์  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

   ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
 3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมีคุณภำพคนทุก
ช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

 ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
   จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
        มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………………1  ตุลำคม 2565 – 30  กันยำยน 2566…………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตร27(3) กล่ำวไว้ว่ำให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำต่อเนื่อง มำตร
81 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ โดยกำรให้ไปศึกษำฝึกอบรม ดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูล



168 
 

สมรรถภำพกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนของแต่ละคน ทั้งในด้ำนควำมคิด กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล กำรไปศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน สำมำรถน ำแบบอย่ำงที่ดีและเหมำะสมมำประยุกต์
และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกำรเรียนกำรสอน 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตร ได้ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น  
7.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตรน ำสิ่งที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงและพัฒนำตนเองและ
สถำนศึกษำ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตร วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน10 คนเข้ำร่วมโครงกำร 

ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตร น ำสิ่งที่ได้รับมำ
ปรับปรุงพัฒนำตนเองและสถำนศึกษำได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ80 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
    2.1…ค่ำท่ีพัก2คืนx10คนx600บำท 
    2.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง2วันx10คนx240บำท 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1.ของที่ระลึก 4 แผนก. 
          3.2.ค่ำน้ ำมันรถ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น   7,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน10 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตรได้ศึกษำดูงำน
ในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน 

ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตรน ำสิ่งที่ได้รับ
มำปรับปรุงพัฒนำตนเองและสถำนศึกษำไม่น้อย
กว่ำร้อยละ80 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1   ครูและบุคลำกรงำนพัฒนำหลักสูตร ได้รับกำรพัฒนำหลักสูตรตำมที่มำตรฐำนก ำหนดน ำผลกำรไปศึกษำดู
งำนมำพัฒนำสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการอบรมจัดท าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ(นำยนพดล  สำสิงห์  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
    
    3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
      3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
       3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

   ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

   ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 



173 
 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………………………………………ภำคเรียนที่ 1/2566…………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
…………………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นกำรฝึกทักษะวิชำชีพ และใช้เทคนิคกำรสอน  
ที่หลำกหลำยเหมำะสมตำมควำมแตกต่ำง และศักยภำพของผู้เรียนมีกำรบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลตำม
สภำพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีกำรที่หลำกหลำย ส่งเสริมให้ผู้สอน มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ จัดท ำสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ได้ในชีวิตจริง  
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนที่สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรใช้สื่อ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรวัดผลและ
ประเมินผล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

ครูน ำผลมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อ
นักเรียน นักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
  1.1.ค่ำวิทยำกร 1 ท่ำน 
1วันx7 ชั่วโมง 
 

 
 
 

 
1,600 บำท 

 
11,200 บำท 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำอำหำรว่ำง1วันx2มื้อx35คน 
   2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน1วันx2มื้อx35คน 

 
35 คน 
35 คน 

 
35คนx2มื้อ=70 
35คนx1มื้อx40บำท 

 
2,100 บำท 
1,400 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……เอกสำร 
          3.2……………………………….………. 

  
500 บำท 

 
500 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   15,200 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ครูผู้สอนที่สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรใช้สื่อ กำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน กำรวัดผลและ
ประเมินผล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต่อนักเรียน นักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูผู้สอนที่สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
ครูสำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรประเมินแผนกำรสอน/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกภำคเรียน   
13.2  รำยงำนผลกำรนิเทศทุกภำคเรียน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  : นำงสำวสุดำรัตน์  อุตรสัก  หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรห้อสมุด 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลติ พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
 18 – 21  กรกฎาคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญแหล่งหนึ่งในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงที่รวบรวมควำมรู้ในรูปแบบที่
หลำกหลำย ห้องสมุดมีกำรพัฒนำด้ำนสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลำ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดได้ใช้ศึกษำค้นคว้ำตำมรูปแบบที่ต้องกำรและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้เร็วที่สุด ดังนั้นงำนห้องสมุดจึงได้
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จัดท ำกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจำก
ห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดทุกคนมีนิสัย รักกำรอ่ำน และรักกำรค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด และสิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ รอบตัว  
 7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆของห้องสมุด 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น 
ปวช.  จ ำนวน  400 คน เข้ำร่วมโครงกำร 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มี
หนังสือเรียน มีนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรมที่งำนห้องสมุดจัดขึ้น 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1. ค่ำป้ำยโครงกำร 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1. ค่ำอุปกรณ์ท ำกิจกรรม 
          3.2. ค่ำกระดำษเกียรติบัตร 

 
 

 
 

 
 

 

รวมทั้งสิ้น   3,000   
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 
 

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
     12.1 นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว   
     12.2 นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม  
     12.3 นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆของห้องสมุด  
13. การติดตามผลและประเมินผล :  
      13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ภาคี ๔ ฝ่าย 
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำงสำวสุดำรัตน์  อุตรสัก   ฝ่ำยวิชำกำร 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมัน่คงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜   5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
   นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
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   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    มิถุนำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ มี 8 ประเภทวิชำ ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละประเภทวิชำจ ำแนกเป็น
สำขำวิชำต่ำงๆ ซึ่งมีโครงสร้ำงหลักสูตรโดยก ำหนดเป็นหมวดวิชำ ซึ่งในแต่ละภำคเรียนสถำนศึกษำจะจัดแผนกำร
เรียนในแต่ละหมวดวิชำ แตกกันไปตำมควำมเหมำะสม โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนเป็นรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรม
เสริมหลักสูตรซึ่งมีควำมแตกต่ำงในแต่ละประเภทวิชำ และสำขำวิชำ จึงก ำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อหนังสือเรียน 
ในวงเงิน 1,000 บำท / คน / ภำคเรียน 
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ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำย เป็นผพิูจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกรำยกำรหนังสือเรียน 
ที่ครูผู้สอนเสนอมำ ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสมในกำรนี้ งำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุมัติโครงกำรภำคี 4 ฝ่ำย และกำรมอบหนังสือเรียนแก่ผู้เรียน เพ่ือให้กำรจัดซื้อ
หนังสือเรียน ให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน และเพ่ือประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนนักศึกษำ  
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
7.2 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
นักศึกษำ 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนในกำรมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษำทันก่อนเปิดภำคเรียน 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มี
หนังสือเรียน ทันก่อนเปิดภำคเรียน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำอำหำรว่ำงกำรประชุม
คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย  50 คน x 25 
บำท  
   2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  คน x 40 บำท  

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/ 
3.1 ค่ำถุงพลำสติกใส่หนังสือ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น   4,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีหนังสือเรียน ทันก่อนเปิดภำค
เรียน 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีหนังสือเรียนที่ดีมีคุณภำพ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
12.2 สนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษำ 
12.3 กำรมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันก่อนเปิดภำคเรียน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ    
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
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         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
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   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 



205 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ตำมนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนดให้สถำนศึกษำภำยในสังกัดปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้น 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้น 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
7.2 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพมำกยิ่งขึ้น 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 100 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นสำมำรถประยุกต์ใช้รำยวิชำที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรจำกภำยนอก 

จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
- ระดับ ปวช. 1 คน 
- ระดับ ปวส. 1 คน 

 
 
 

6 ชั่วโมง 
6 ชั่วโมง 

 
 
 

600 
600 

 
 
 

3,600 
3,600 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 

2.2 ค่ำอำหำรว่ำง เช้ำ 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำง บ่ำย 

 
50 คน 
50 คน 
50 คน 

 
35 บำท 
25 บำท 
25 บำท 

 
1,750 
1,250 
1,250 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
3.1 ค่ำกระดำษ A4 

 
5 รีม 

 
110 บำท 

 
550 

 

รวมทั้งสิ้น   12,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ ำนวน 100 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสำมำรถประยุกต์ใช้
รำยวิชำที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 100 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นสำมำรถ
ประยุกต์ใช้รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะ (E To E) สำขำเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วยรัฐบำลสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรระยะสั้น ในกำรพัฒนำฝีมือและควำมเชี่ยวชำฐ+ญ เพ่ือให้
แรงงำนมีทักษะ ควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกสนในยุตประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนทุก
กลุ่ม ได้มีโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน และสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวติได้อย่ำง
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ต่อเนื่อง โดยกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นให้กับประชำชน เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำทักษะ
และมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีศักยภำพ ในสำขำอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน ชุมชน รวมทั้งสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ด้ำนกำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคน และเพ่ิมทักษะปฏิบัติงำน reskill  UpSkill  New Skill 

ทำงสำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นควำมส ำคัญด้ำนทักษะฝีมือ จึงด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นฐำนสมรรถนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 เป็นหลักสูตรเข้มข้น เพ่ิมทักษะใหม่หรือต่อยอดที่ปฏิบัติงำนได้
จริง สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้จริง ให้กับผู้ผ่ำนกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่ ผู้ว่ำงงำน ผู้
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจต่ำงๆ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้ว่ำงงำน 
7.2 เพ่ือยกระดับฝีมือแรงงำนสำยอำชีพ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ ำนวน 40 คน และปวส.2 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและ
รู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบ
วิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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      10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

ค่ำวิทยำกรภำยนอก   1200*40 ชม      
ค่ำวิทยำกรภำยใน   600*60 ชม      
ค่ำอำหำรว่ำง      25*68 คน * 7 วัน      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
อบรม 

    

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output)    นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.3 แผนก
วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 40 
คน และปวส.2 แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน 
รวมทั้งหมด 60 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.3 แผนก
วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 40 
คน และปวส.2 แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน 
รวมทั้งหมด 60 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
12.2  นักเรียนนักศึกษำมีฝือมือแรงงำนเพ่ิมข้ึน 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 



220 
 

         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    มิถุนำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วยแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัจจุบันระบบ
ไฟฟ้ำในห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์เกิดกำรขำดช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจ
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ก่อให้เกิดอุบัติภัยต่อและอันตรำยต่อผู้ใช้งำน แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรด ำเนินกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมใหม่เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้สำมำรถจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 6 ห้อง 

  ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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    10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด 
2.1 ค่ำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้อง 
121,122,123,124,125,126 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด     
รวมทั้งสิ้น     

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

6 ห้อง 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็น
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ 
และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำร
เรียนกำรสอน จ ำนวน 6 ห้อง 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมี
มำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ระบบไฟฟ้ำในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนนักศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำขำเทคโนโลยีดิจิทัล แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    มิถุนำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วิชำพิมพ์ไทยเบื้องต้น โปรแกรมกรำฟิก วิชำพ้ืนฐำนธุรกิจดิจิทัล วิชำโครงกำร และรำยวิชำ
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อ่ืน ๆ ที่ต้องค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน 
และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
7.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ห้อง แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 
 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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       10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด 
 

    

3. ค่ำวัสดุ/ 
3.1 เพำเวอร์ซัพพำย 
3.2 เมนบอร์ด 
3.3  เมำส์คีย์บอร์ด 
3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 122 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

2 ห้อง 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็น
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ 
และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำร
เรียนกำรสอน จ ำนวน 2 ห้อง 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมี
มำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพคอมพิวเตอร์ 
12.3 ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 2 ห้อง 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ศึกษำดูงำนศูนย์ควำมเลิศ สำขำเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
 
 



239 
 

    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
       ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
       4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรแข่งขันในเวทีโลก 
จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนและพัฒนำทำงด้ำนก ำลังคนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและมี
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในยุคกำรค้ำ
เสรี ซึ่งแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเป้ำหมำยของ
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ประเทศที่มุ่งเน้นกำรผลิตเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์และอุตสำหกรรมรำยสำขำให้
เกิดควำมเข้มแข็ง รวมทั้งสร้ำงกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมตรงตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร คุณลักษณะของก ำลังคนที่ต้องกำร ข้อมูลและควำมต้องกำรแรงงำนหรือกำรขำดแคลนแรงงำนของ
ภำคอุตสหกรรม 
 ในปีงบประมำณ 2566  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้เล็งเห็นถึงศักยภำพของกำรจัด
กำรศึกษำอำชีวศึกษำตำมบริบทที่แตกต่ำงตำมพ้ืนที่กำรพัฒนำของภูมิภำค ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำอำชีวศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำร
อำชีวศึกษำ Excellent Center ทั้งในสถำนศึกษำต้นแบบทั่วประเทศ และสถำนศึกษำในกลุ่ม EEC วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย โดยสำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล จะส่งเข้ำร่วม Excellent Center แต่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจจึงได้
ด ำเนินโครงกำรนี้ขึ้นมำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือศึกษำดูงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี 
7.2 เพ่ือศึกษำวิธีกำรเป็น Excellent Center 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหำร 3 คน ครูสำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 
จ ำนวน 5 คน เจ้ำหน้ำที่ 2 คน 

ได้แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ Excellent Center ของ
สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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   10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ผู้บริหำร 3 คน ครูสำขำวิชำ

เทคโนโลยีดิจิทัล จ ำนวน 5 คน 
เจ้ำหน้ำที่ 2 คน 

ได้แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ Excellent 
Center ของสำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร 3 คน ครูสำขำวิชำ
เทคโนโลยีดิจิทัล จ ำนวน 5 คน 
เจ้ำหน้ำที่ 2 คน 

ได้แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ Excellent 
Center ของสำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
12. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : 

12.1  ได้ศึกษำดูงำน Excellent Center 
12.2  ได้ข้อมูลหรือแนวทำงมำด ำเนินกำร Excellent Center 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน 
1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง 10คน * 240  
1.2 ค่ำท่ีพัก ผู้บริหำร ครู 4 คน *800 
1.3 ค่ำท่ีพัก 6 คน *600 
 

    

2. ค่ำของที่ระลึก     
3. ค่ำใช้สอย     

3. วัสดุเตรียมรับกำรประเมิน     
     
รวมทั้งสิ้น     



248 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการแข่งขันทักษะวิชำชีพทำงด้ำนคอมพิวเตอร์   แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
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         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที ่3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    พฤศจิกำยน   2565  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 



256 
 

6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ใน

กำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏฺิบัติด้ำนวิชำชีพ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำร
สอน ของนักเรียน นักศึกษำก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบวิชำชีพ และกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคมช่วยส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือกระตุ้นควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรศึกษำของนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7.2 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะวิชำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
7.4 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำแผนก

วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนเข้ำร่วมแข่งขันจ ำนวน 10 ทีม   นักเรียนนักศึกษำน ำควำมรู้กำรเรียนมำประกวด

แข่งขันเพ่ือเป็นตัวแทนระดับสถำนศึกษำ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

     10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 เงินรำงวัล ที่ 1 
          2.2 เงินรำงวัล ที่ 2 
          2.3 เงินรำงวัล ที่ 3 

 
 

  
1,500 
1,000 

           500 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด     
รวมทั้งสิ้น   3,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขัน
ทำงทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขันทำง
ทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขัน
ทำงทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ 
มีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนที่ดี เกิดควำม
ตระหนักมุ่งมั่นและตั้งใจในกำรเรียน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ได้นักเรียน นักศึกษำเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับ อศจ. 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: จัดท ำห้องน้ ำครู แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่ำที่ร้อยตรี อภิรมย์ แสนขัด ต ำแหน่ง ครู คศ.1 ฝ่ำย วิชำกำร  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำยธนภูมิ เขียวแสน  
ต ำแหน่ง……………ครูพิเศษสอน…………….โทรศัพท์………………………โทรสำร…055-832043…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  …………083-7900849…………….E-mail.……tanthawatklinooi@gmail.com …… 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็นที่……
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร……. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่………6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ…………สอศ. ข้อที่……5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่………………3.บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสรเทศ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที…่………3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขท่ี…………2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต…………… 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1 มีนำคม  2566 – 30 มีนำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

เนื่องด้วยสถำนศึกษำได้จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเพ่ิมเติม คือ สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องมีห้องน้ ำครูของแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ให้บุคลำกรครูที่
สอนได้ใช้งำน เนื่องจำกไม่มีห้องน้ ำของครู เวลำจะใช้งำนต้องไปใช้ของสถำนที่อ่ืน 

ในกำรนี้ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  ฝ่ำยวิชำกำร จึงขอจัดท ำห้องน้ ำครู แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรครูและเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำย 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีห้องน้ ำไว้ใช้งำน 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำตะหนักถึงกำรรักษำควำมสะอำด ของแผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำน 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

-  นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน จ ำนวน  60 
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  มีห้องน้ ำครูของแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร             

 
          

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

  
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำงจ้ำงท ำห้องน้ ำครู ขนำด 2x3 
เมตร 
          2.2………………………………………… 
          2.3………………………………………… 

 
 

 
 

  

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output)              1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน จ ำนวน  60 คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 
             2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนมีห้องน้ ำครูที่ใช้
งำนได้สะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 
 

ครูและนักเรียน นักศึกษำ มีเจตคติในกำร
รักษำควำมสะอำดบริเวณห้องน้ ำครู 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนมีห้องน้ ำครูที่ใช้งำนได้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น 
12.2 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน 
12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีเจตคติในกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณห้องน้ ำครู 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ำแผนกเทคนิคพ้ืนฐำน แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นำยวรวิทย์  เคหำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ฝ่ำย วิชำกำร  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย  
ต ำแหน่ง……………ครูพิเศษสอน…………….โทรศัพท์………………………โทรสำร…055-832043…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  …………094-1403397…………….E-mail.……kurobii.aomm@gmail.com…… 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็นที่……
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ……. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่………6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ…………สอศ. ข้อที่……3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่………………1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที…่………3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขท่ี…………2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต…………… 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

10 มกรำคม 2566 – 10 กุมภำพันธ์ 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

เนื่องด้วยแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีภูมิทัศน์ตรงหน้ำแผนก ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดิน เวลำเกิดฝนตกจะ
ท ำให้ดินโคลน และส่งกลิ่นเหม็นเน่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงนั้นๆ ทำงแผนกวิชำเทคนิค
พ้ืนฐำนจึงเห็นว่ำ ควรปรับปรุงและเทพ้ืน เป็นพื้นปูนส ำเร็จ เพ่ือให้เท่ำกันกับระดับของพ้ืนปูอันเก่ำของแผนกและ
ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด 

ในกำรนี้ แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน ฝ่ำยวิชำกำร จึงขอปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ำแผนกเทคนิคพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1. เพ่ือให้แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีภูมิทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
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7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน   
นักศึกษำ 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

-  นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  200 
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  6  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ำแผนกเทคนิค
พ้ืนฐำนให้มีควำมสะอำดขึ้น 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร             

 
          

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงเทพ้ืนปูนส ำเร็จ  
          2.2………………………………………… 
          2.3………………………………………… 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1………………………………………… 

    

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output)              1. นักศึกษำวิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย จ ำนวน  200 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
             2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  6  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีภูมิทัศน์ที่
สะอำดบริเวณหน้ำแผนก 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 
 

นักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำมำเรียนของ
แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน สำมำรถท ำ
ควำมสะอำดได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีภูมิทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น 
12.2 ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีเจตคติท่ีดียิ่งขึ้น 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: ปรับปรุงห้องเครื่องมือ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่ำที่ร้อยตรี อภิรมย์ แสนขัด ต ำแหน่ง ครู คศ.1 ฝ่ำย วิชำกำร  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำยธนภูมิ เขียวแสน  
ต ำแหน่ง……………ครูพิเศษสอน…………….โทรศัพท์………………………โทรสำร…055-832043…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  …………083-7900849…………….E-mail.……tanthawatklinooi@gmail.com …… 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็นที่……
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร……. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่………6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ…………สอศ. ข้อที่……3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่………………1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที…่………3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขท่ี…………2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต…………… 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

1 มกรำคม 2566 – 30 กุมภำพันธ์ 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

เนื่องด้วยสถำนศึกษำได้จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเพ่ิมเติม คือ สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ พัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกด้ำน เพ่ือ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ห้องเครื่องมือ เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำตลอดจน เนื่องจำกพ้ืนที่ในกำรเก็บวัสดุ อุปกรณ์ มีน้อย
จนเกินไป 

ในกำรนี้ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  ฝ่ำยวิชำกำร จึงขอปรับปรุงห้องเครื่องมือ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษำ ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้
กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1. เพ่ือให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ได้ง่ำยส ำหรับกำรเรียน 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีกำรจัดเรียงวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน   
นักศึกษำ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

-  นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน จ ำนวน  60 
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือของแผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำนให้มีประสิทธิภำพที่ดีข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร             

 
          

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ชั้นวำงเครื่องมือ 
          2.2 ตู้เก็บอุปกรณ์งำนเครื่องมือกล 
          2.3 ค่ำจ้ำงติดตั้งไฟแสงสว่ำงในห้อง
เครื่องมือ 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1………………………………………… 
          3.2…………………………………………  

    

รวมทั้งสิ้น     
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output)              1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง

กลโรงงำน จ ำนวน  60 คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 
             2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนมีห้องเก็บ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 
 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้อุปกรณ์ใน
ห้องเก็บเครื่องมือ ได้สะดวกและเป็น
สัดส่วนถูกต้อง   

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนมีห้องเก็บเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 
12.2 เพ่ิมทักษะของนักเรียน นักศึกษำในกำรใช้เครื่องมือของแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและผ่ำนกำรประเมิน 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: พัฒนำทักษะวิชำชีพ สำขำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท…์……………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-14-3307   E-mail  kurobii.aomm@gmail.com 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

        ด้ำนที ่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
                   ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

         ศธ. ข้อที ่6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
                   สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
                   ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ทักษะ 
                  ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที ่2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มี 
ควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

21  ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักเรียน อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพ และผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
ก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริม
และพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
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    7.2 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
   7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 

-   วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
ของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                         
 
10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
  3.1 ค่ำวัสดุอุปรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

    

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำง
อุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ที่ ใ ช้ พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ
ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขัน
วิชำชีพอุตสำหกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต ์
 

-   เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่ งขัน
วิชำชีพอุตสำหกรรม เพ่ือยกระดับทักษะ
ฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพ
อุตสำหกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน มีทักษะควำมสำมำรถในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
12.2 ยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: พัฒนำทักษะวิชำชีพ สำขำช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ว่ำที่ร้อยตรี อภิรมย์ แสนขัด ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยธนภูมิ เขียวแสน 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  093-2527264   E-mail  Thanapoom.7264@gmail.com 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

        ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
                   ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

         ศธ. ข้อที ่6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
                   สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
                   ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ทักษะ 
                  ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที ่2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มี 
ควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

21  ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักเรียน อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพ และผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของนักเ รียน 
ก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริม
และพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพงำนกลึง 
    7.2 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพงำนกลึง 
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   7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันวิชำชีพงำนกลึง 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  30 คน 

-   วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
ของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพงำนกลึง 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565  2566 

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. เสนอโครงกำร                          
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

 
                  

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร       

 

                  

4.ติดตำมและประมินผล                          

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                          
 
10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
  3.1 ค่ำวัสดุอุปรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

    

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงกลโรงงำน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น 
ปวช. 2 จ ำนวน  30  คนเข้ำร่วม
โครงกำร 

วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ที่ ใ ช้ พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ
ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขัน
วิชำชีพงำนกลึง 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต ์
 

-   เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขัน
วิชำชีพอุตสำหกรรม เพ่ือยกระดับทักษะ
ฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพ
งำนกลึง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มีทักษะควำมสำมำรถในกำรแข่งขันวิชำชีพงำนกลึง 
12.2 ยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำงำนกลึง 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: ปรับปรุงแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท…์……………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-14-3307   E-mail  kurobii.aomm@gmail.com 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที ่2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที ่6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มี
ควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

23 มีนำคม 2566 – 29 เมษำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเขียนแบบ และปรับปรุงซ่อมแซอม
ระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเรียนที่เขียนแบบ วิชำที่เป็นทฤษฎี วิชำที่
เป็นกำรปฏิบัติ ต่ำงๆ เนื่องจำกห้องเขียนแบบไม่มีฝ้ำ เวลำจัดกำรเรียนกำรสอน ควำมร้อนจำกหลังคำแผ่เข้ำมำใน
ห้องซ่ึงท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนกำรสอน และระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน ช ำรุดหลำยจุดอำจก่อให้เกิด
อันตรำยแก่นักเรียน นักศึกษำที่มำเรียนในอำคำรฝึกงำนได้ ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                         
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำติดตั้งฝ้ำทีบำร์ ห้องเขียนแบบ ขนำด 72 ตรม. 
   2.2 เปลี่ยนบำนกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม  
ขนำด 112 cm. x 380 cm. 
   2.3 ค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำในอำคำร
ฝึกงำน 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น     

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำง

อุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

-   แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีพ้ืนที่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซน็ต์ 
 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบ
ไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำง
ปลอดภัย 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
12.3 สนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ: จัดหำผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ว่ำที่ร้อยตรี อภิรมย์ แสนขัด ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท…์……………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-7900849   E-mail.……………………………………………………… 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  
ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที3่ ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

ประเทศ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ เกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

18 เมษำยน  2566 – 13 พฤษภำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กำรพัฒนำคือกำรท ำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น ครูเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีส ำคัญ เป็นตัวขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้นครูจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและทันตอเหตุกำรณ์ปรับเปลี่ยนตำมกระแสได้ตลอดเวลำ กำรพัฒนำครูจะต้องพัฒนำให้
ถูกทำงตำมควำมสำมำรถควำมเหมำะสม และตำมสำขำวิชำที่ถนัด ยังมีควำมบกพร่องอยู่หลำยเรื่องที่จะต้องได้รับ
กำรแก้ไข ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือน ำพำผู้เรียนสู่ควำมส ำเร็จ 
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ตำมเจตนำรมณ์และลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจำกครูจะเข้ำรับกำรพัฒนำหรืออบรมแล้ว กำรทัศน
ศึกษำ ก็เป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้ครูมีวิสัยทัศน์ที่ยำวไกล น ำประสบกำรณ์มำต่อยอดให้กับผู้เรียนได้  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเอง 
 7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน  
7.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้น ำควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน ใช้ในกำรเรียนกำรสอน

นักเรียน นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  4 คน 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเองและ
เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำร
สอนนักเรียน นักศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                         
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำวิทยำกร 2 คน x 600 บำท 
   2.2 ค่ำอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ 
   2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   2.4 ค่ำอำหำรช่วงบ่ำย 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    3.1 กระดำษ ปำกกำสี ปำกกำไวท์บอร์ด 
    3.1 ดินสอ ยำงลบ 

    

รวมทั้งสิ้น   4,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) -  ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4 คน 
เข้ำร่วมโครงกำร 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำ
ตนเองและเพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน 
เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนนักเรียน นักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนได้ควำมรู้
เพ่ิมเติมเพ่ิมข้ึน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเอง 
12.2 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน  
12.3 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้น ำควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน ใช้ในกำรเรียนกำรสอน

นักเรียน นักศึกษำ13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ชื่อโครงการ: ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ว่ำที่ร้อยตรี อภิรมย์ แสนขัด    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยธนภูมิ เขียวแสน 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-7900849   E-mail.……………………………………………………… 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขท่ี2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม 
 มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

3 กุมภำพันธ์ 2566 – 3 มีนำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี เพื่อใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำเรียนที่เป็นทฤษฎีและวิชำค ำนวณ เช่น วิชำวัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม วิชำอำชีว  อนำมัยและ
ควำมปลอดภัย และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ห้องเรียนทฤษฎี ซึ่งท ำให้พ้ืนที่ด้ำนข้ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเต็มไป
ด้วยวัชพืช ขึ้นรกเป็นจ ำนวนมำก และไม่มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง อำจจะมีสัตว์มีพิษเข้ำมำในพื้นที่เรียน ท ำอันตรำย
แก่นักเรียน นักศึกษำ และครูผู้สอนได้ ซึ่งนับว่ำพ้ืนที่เรียนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนทฤษฎีเพียงพอส ำหรับกำรเรียน 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีห้องเรียนทฤษฎีเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 
- บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

- ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีของแผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 

 
 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                         
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำจ้ำงก่อผนังอิฐบล็อกพร้อมฉำบเรียบ 
 ขนำด 20 ตำรำงเมตร 
   2.2 ค่ำจ้ำงกั้นผนังโครงเหล็กพร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็ก 
    2.3  ค่ำจ้ำงติดตั้งประตู UPVC 
    2.4 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   0  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  
จ ำนวน  150 คน 
- บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  
4  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ห้องเรียนทฤษฎีใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้ห้องเรียน ที่
สะดวกเป็นสัดส่วนถูกต้อง  และเป็นระบบตำม
มำตรฐำนยิ่งขึ้น        

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มีห้องเรียนทฤษฎีที่เพียงพอส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน 
12.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนทฤษฎีได้อย่ำงเต็มที่และนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
12.3 สำมำรถจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษำ 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี   ฝ่ำย  แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     

 3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2565 ถึง กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ตำมนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนดให้สถำนศึกษำภำยในสังกัดปรับ
วิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำขึ้น 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
7.2 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพมำกยิ่งข้ึน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง จ ำนวน 150 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นด้ำนระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์สำมำรถ
ประยุกต์ใช้รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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      10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรจำกภำยนอก 

จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
- ระดับ ปวช. 1 คน 
- ระดับ ปวส. 1 คน 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 

2.2 ค่ำอำหำรว่ำง เช้ำ 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำง บ่ำย 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 ค่ำกระดำษ A4 

3.2 ค่ำวัสดุแผงโซล่ำเซลล์ 

    

รวมทั้งสิ้น   20,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 

และ ปวส. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
จ ำนวน 150 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์
สำมำรถประยุกต์ใช้รำยวิชำที่
เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำก ำลัง จ ำนวน 150 
คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน
ระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์สำมำรถ
ประยุกต์ใช้รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ
ในชีวิตประจ ำวัน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำขำไฟฟ้ำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี   ฝ่ำย  แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 



299 
 

     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 ตุลำคม 2565 ถึง 30 กันยำยน  2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น เขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกรำฟิก วิชำพ้ืนฐำนธุรกิจดิจิทัล วิชำโครงกำร และ
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รำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
7.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ห้อง แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด 
 

    

3. ค่ำวัสดุ/ 
3.1 เพำเวอร์ซัพพำย 
3.2 เมนบอร์ด 
3.3  เมำส์คีย์บอร์ด 
3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
 

 
3 ตัว 
2 ชุด 
10 ชุด 
5 ชุด 

 
1,650 
3,500 
1,000 
25,000 

 
4,950 
7,000 
10,000 
125,000 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น   146,950 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

1 ห้อง 
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ได้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็น
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ 
และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำร
เรียนกำรสอน จ ำนวน 1 ห้อง 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมี
มำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพคอมพิวเตอร์ 
12.3 ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 1 ห้อง 
 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง    
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี   ฝ่ำย  แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
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     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 ตุลำคม 2565 ถึง 30 กันยำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ด้วย แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำ มีสื่อ
อุปกรณ์ ห้องเรียนทฤษฎีและห้องเรียนปฏิบัติ  ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำเรียนที่เก่ียวข้องกับกำร
เดินสำยติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำง
บรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำกำรติดตั้งไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง มีห้องปฏิบัติกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำภำยในและนอกอำคำร 
7.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติกำรเรียนรำยวิชำติดตั้งไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติกำรติดตั้งไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 ห้อง แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ได้ห้องปฏิบัติกำรติดตั้ง

ระบบไฟฟ้ำ 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด 
2.1 ค่ำจ้ำงเหมำเทพ้ืน ขนำด 3×20 ตร.ม. 
2.2 ค่ำจ้ำงเหมำมุงหลังคำขนำด 6×20 ตร.ม. 
2.3 ค่ำจ้ำงเหมำกั้นผนังห้อง(ตำข่ำยเหล็ก) 
 ขนำด 3×20 ตร.ม. 
 

 
1 งำน 
1 งำน 
1 งำน 

 
75,000 บำท 
20,000 บำท 
25,000 บำท 

 
75,000 บำท 
20,000 บำท 
25,000 บำท 

 
รำคำเหมำ 
ค่ำแรง/วัสดุ 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   120,000 บำท  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 

3 ห้อง 
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ ได้ห้องปฏิบัติกำรฝึก
เดินสำยไฟฟ้ำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็น
ห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำ ที่มีสื่อ 
และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ  มี
บรรยำกำศที่ดีมีมำตรฐำนในกำร
เรียนกำรสอน จ ำนวน 3 ห้อง 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ ได้ห้องปฏิบัติกำร
เดินสำยไฟฟ้ำ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ  มีบรรยำกำศท่ีดีมีมำตรฐำนในกำร
เรียนกำรสอน จ ำนวน 3 ห้อง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ มีห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพช่ำงไฟฟ้ำ 
12.3 ได้ห้องปฏิบัติกำรเดินสำยไฟฟ้ำท่ีมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 3 ห้อง 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ...ปรับปรุงแผนกวิชำเครื่องกล 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเรวัฒน์  บำงเลี่ยม   หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องกล 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
  3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 



316 
 

    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
   

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

    3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
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     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ: 
เดือนตุลำคม 2565 - เดือนกันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน: 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     ด้วย แผนกวิชำเครื่องกล มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิชำเรียนที่เป็นทฤษฎีและวิชำค ำนวณ เช่น วิชำวัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม วิชำกลศำสตร์วิศวกรรม วิชำ
คณิตศำสตร์ช่ำงยนต์ วิชำโครงกำร และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ห้องเรียนทฤษฎี และหลังคำด้ำนหลังแผนกวิชำ
เครื่องกล เนื่องจำกเป็นหลังคำที่ต่อเติมออกจำกตัวอำคำรท ำให้เกินช่องว่ำงที่รอยต่อระหว่ำงหลังคำกับตัวตึก เมื่อ
ฝนตกเกิดน้ ำฝนไหลผ่ำนระหว่ำงช่องว่ำง ท ำให้พ้ืนที่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเต็มไปด้วยน้ ำจนขังเต็มพ้ืนที่เรียน 
ซึ่งนับว่ำพ้ืนที่เรียนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศใน
ชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
แผนกวิชำเครื่องกลมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเครื่องกล 
 7.3 เพ่ือให้ได้ห้องเรียนทฤษฎีที่มีประสิทธิภำพขึ้น 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎี  จ ำนวน  3  ห้องเรียน ปรับปรุงพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีของแผนกวิชำ
เครื่องกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  √                       
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร   √                       
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร   √   √   √  √    √   √   √  √    √   √   √   √ 

4.ติดตำมและประมินผล                         √ 
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         √ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน 
 

  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1  

   
 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1   พ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎี 

          2.2  หลังคำหลังแผนกเครื่องกล 

 
2  ห้อง 
1  หลัง 

 
59,500.00 
20,000.00 

 
119,000.00 
20,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   139,00.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
เครื่องกลวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน 248  คน 

นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) แผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และ
ห้องเรียนทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

นักเรียน นักศึกษำ มีคุณชีวิตที่ดีข้ึน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

12.1 แผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 
 12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเครื่องกล 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 

13.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ...ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรแผนกวิชาเครื่องกล 
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม  ต าแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำ…เครื่องกล…… 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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      3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
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   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
   

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ: 
เดือนตุลำคม 2565 - เดือนกันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน: 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 27(3) กล่ำว ไว้ว่ำให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำง ต่อเนื่อง 
มำตรำ 81 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ โดยกำรให้ไปศึกษำฝึกอบรมดู งำนเพื่อ
เพ่ิมพูนสมรรถภำพกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคนทั้งในด้ำนควำมคิด กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล กำรไปศึกษำดูงำนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอ่ืน สำมำรถน ำแบบอย่ำงที่ดีและเหมำะสมมำประยุกต์
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และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำร
อำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น  
 7.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่งที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำตนเองและ
สถำนศึกษำ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกล วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  8  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่งที่ได้รับ
จำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำตนเองและ
สถำนศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  √                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

  √                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

  √   √   √  √    √   √   √  √    √   √   √   √ 

4.ติดตำมและประมินผล                         √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        √ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1  

 
 

  
 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1   ค่ำจ้ำงท ำของที่ระลึก 
          2.2   ค่ำเบี้ยเลี้ยง  

240 บำท x 3 วัน 
         2.3  ค่ำท่ีพัก 
              550 บำท x 2 คืน 

 
1 ชิ้น 

 
8  คน 

 
8  คน 

 
500.00 

 
720.00 

 
1,100.00 

 
500.00 

 
5,760.00 

 
8,800.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 

    

รวมทั้งสิ้น   15,060.00  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกล 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 8 
คน   

ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้
ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำและหน่วยงำน
อ่ืน 

ผลลัพธ์ (Outcome) แผนกวิชำเครื่องกลมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่ง
ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุง
พัฒนำตนเองและสถำนศึกษำได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
12.1 ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพตำมมำตรฐำนก ำหนด น ำผลจำกกำรไปศึกษำ
ดู งำนมำพัฒนำตนเองและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
13.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ...อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่   
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม  ต าแหน่งหัวหน้ำแผนกวิชำ…เครื่องกล…… 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
  3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
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    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
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     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ: 
เดือนตุลำคม 2565 - เดือนกันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน: 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

     ปัจจุบันเทคโนโลยียำนยนต์ได้รับควำมนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับประเทศ
ไทยได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเติบโต และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำนยนต์สมัยใหม่เพ่ิมมำกขึ้น 
ในอนำคตยำนยนต์สมัยใหม่มีกำรแข่งขันเรื่องของกำรประหยัดเชื้อเพลิงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยียำนยนต์
ไฟฟ้ำ   รวมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในเครื่องยนต์ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มีอัตรำสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อในอนำคต 

ทำงแผนกวิชำเครื่องกลได้เห็นควำมส ำคัญต่อกำรประหยัดเชื้อเพลิงของยำนพำหนะในปัจจุบัน จึงจัด
โครงกำรอบรมเทคโนโยีสมัยใหม่  ให้แก่ คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำเครื่องกล 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษำเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่   

 7.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่งที่ได้รับจำกกำรอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้กับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำเครื่องกล 

จ ำนวน 45 เข้ำร่วมโครงกำร 
-  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำอบรมเทคโนโลยี
สมัยใหม่น ำไปใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  √                       
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร   √                       
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร   √   √   √  √    √   √   √  √    √   √   √   √ 

4.ติดตำมและประมินผล                         √ 
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         √ 

  
        10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1ค่ำตอบแทน/วิทยำกร 

( 1คน x 2วัน x 6ชั่วโมง x 1,200บำท ) 

 
1  คน 

 
14,400.00 

 
14,400.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน+น้ ำเปล่ำ 

(45 คน x  50 บำท x 2 วัน) 

 
2 วัน 

 
2,250.00 

 
4,500.00 

 

รวมทั้งสิ้น   18,900.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนก
วิชำเครื่องกล  จ ำนวน 45 ทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษำอบรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่น ำไปใช้กับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนก
วิชำเครื่องกล เข้ำร่วม  80 เปอร์เซ็น 

ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่ง
ที่ได้รับจำกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ไป
ประยุกใช้กับกำรเรียนกำรสอน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

12.1  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

12.2  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่น ำไปใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

13. การติดตามผลและประเมินผล: 

13.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องเรียนแผนกกำรบัญชี   แผนกวิชำกำรบัญชี    
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์   ฝ่ำย  แผนกวิชำกำรบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที ่2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    มิถุนำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วยแผนกวิชำกำรบัญชีธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัจจุบันระบบไฟฟ้ำ
ในห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์เกิดกำรขำดช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจก่อให้เกิด
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อุบัติภัยต่อและอันตรำยต่อผู้ใช้งำน แผนกวิชำกำรบัญชีธุรกิจ จึงเห็นสมควรด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้สำมำรถจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ แผนกวิชำกำรบัญชี 
จ ำนวน 6 ห้อง 

  ปรับปรุงห้องเรียน ให้ปลอดภัยและมีมำตรฐำนใน
กำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด 
2.1 ค่ำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้อง 
131,132,133,134,135,136 

 
6 ห้อง 

 
5,000 

 
30,000 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด     
รวมทั้งสิ้น   30,000  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องเรียน จ ำนวน 6 ห้อง แผนกวิชำกำรบัญชี  ได้ห้องเรียนที่

ปลอดภัยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 
ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียน 

ที่มีระบบไฟฟ้ำที่ปลอดภัย จ ำนวน 6 
ห้อง 

แผนกวิชำกำรบัญชีได้ห้องเรียน ที่
ปลอดภัยดีมีมำตรฐำนในกำรเรียนกำร
สอน 

 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 ระบบไฟฟ้ำในห้องเรียน สำมำรถใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   ปีงบประมำณ 2566 
โครงกำร เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ    
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นำงภิญญำรัตน์  เกตุอินทร์   ฝ่ำย  แผนกวิชำกำรบัญชี 

2.  ลักษณะโครงกำร ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้  ยุทธศำสตร์  นโยบำย  จุดเน้น  และมำตรกำร 
     (ควำมสอดคล้อง หำกไม่สอดคล้องกับข้อใด สำมำรถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ⬜  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบำยที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบำยที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพ
และฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบำยที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร   
  นโยบำย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบำยและจุดเน้นกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
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มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
    (สำมำรถตัดข้อควำมบรรยำย คงเหลือไว้เฉพำะหัวข้อมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพ่ือประกอบกำร
กำรพิจำรณำค่ะ) 
   มำตรฐำนที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
     มำตรฐำนที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มำตรฐำนที่  3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :   
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    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่ำนิยมหลัก  12  ประกำร 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมัน่ศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  
และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2565 ถึง กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ตำมนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนดให้สถำนศึกษำภำยในสังกัดปรับวิธีเรียน 
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เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนอง
นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้นแผนกวิชำกำรบัญชี วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนิน
โครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
7.2 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพมำกยิ่งขึ้น 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชำกำรบัญชี จ ำนวน 100 คน 
  นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชำกำรบัญชี ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น
สำมำรถประยุกต์ใช้รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

เรื่อง/ด าเนินงาน 
เดือนที่ด าเนินงานในปี งบประมาณ 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงกำร             
ขออนุมัติโครงกำร             
ด ำเนินงำนโครงกำร             
สรุปผลกำรด ำเนินงำน             
รำยงำนผล             

1. เสนอโครงกำร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 
 3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์  เริ่มด ำเนินกำร 
 4.ติดตำมและประมินผล 
 5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
............................................................................................................................. ................................. 

(* หมำยเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  : 
ประมำณกำร จ ำนวน(หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/รำยละเอียด 
1.1ค่ำตอบแทนวิทยำกรจำก
ภำยนอก จ ำนวน 2 คน ดังนี้  
-ระดับ ปวช.1 คน 
-ระดับ ปวส.1 คน 

  

 

 

6 ชั่วโมง ๆ ละ600 บำท 

 

  

 

 

3,600.- 

 

 

2.ค่ำใช้สอย../รำยละเอียด... 

2.1ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 

2.2ค่ำอำหำรว่ำงเข้ำ 

2.3ค่ำอำหำรว่ำงบ่ำย 

 

50 บำท 

25 บำท 

25 บำท 

 

35 บำท 

25 บำท 

25 บำท 

 

1,750 บำท 

1,250 บำท 

1,250 บำท 

 

3.ค่ำวัสดุ/...รำยละเอียด 

3.1ค่ำกระดำษA4 

 

5 รีม 

 

110 บำท 

 

550 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   8,400 บาท  

1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรจำกภำยนอก จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
- ระดับ ปวช. 1 คน  6 ชัว่โมง  3,600 บำท 
- ระดับ ปวส. 1 คน 6 ชั่วโมง 3,600 บำท 
ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต(Output) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.และ 

ปวส. แผนกกำรบัญชี ระดับชั้น ปวช. 3    

ระดับชั้น ปวส. 1    จ ำนวน 100 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.

และ ปวส. แผนกกำรบัญชี 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย  
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงำน หรือจำกจำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนก
วิชำกำรบัญชี 
 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชี
อย่ำงง่ำย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ใน
งำน หรือจำกจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชำกำรบัญชี 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการวันวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวศศิธร  เพ็งปั้น 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)       
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 

  ⬜  นโยบายท่ี 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
         

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
  

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
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   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

    ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
 
 

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………ตุลำคม 2565- เมษำยน 2566……………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกควำมสนใจของผู้เรียนและได้ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรให้เหตุผลและกำรคิดระดับสูง สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นส ำคัญตำม
ควำมพร้อม ควำมสนใจและศักยภำพของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งกำรท ำ
โครงงำนวิทยำศำสตร์นี้ ถือเป็นหลักฐำนส ำคัญท่ีแสดงให้เห็นว่ำ นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถท ำได้ตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ และน ำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้ผู้อ่ืนรับรู้เข้ำใจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ควำมมี
เหตุผล กล้ำแสดงออก และมีควำมสำมัคคี 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน           
 7.2. เพ่ือปลูกฝังกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษำ                                      
7.3.เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมสนใจในวิทยำศำสตร์มำกขึ้นและรู้จักน ำวิทยำศำสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.1-3 วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วมจัดแสดงและประกวด
ผลงำนโครงงำนวันวิทยำศำสตร์ 

1.เรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.1-3 วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย เข้ำร่วมจัดแสดงและประกวดผลงำน
โครงงำนวันวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ตำมข้ันตอน 
 

 
 



362 
 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
..........................ตุลาคม 2565-เมษายน 2566...................................................................................... 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน 
 

- - - - 

2.ค่ำใช้สอย 
          2.1 ค่ำป้ำยโครงกำร ขนำด 2�3
เมตร 

 
1 ป้ำย 

 

600 600  

3. ค่ำวัสดุ 
          3.1กระดำษเกียรติบัตรขนำด 
A4(50แผ่น) 
          3.2 กระดำษ A4 80 แกรม 
          3.3 แผ่นโฟมขนำด 
18 m  

5 แพ็ค 
 

5 รีม 
10 แผ่น 

230 
 

110 
 

70 

1,150 
 

550 
 

700 

 

รวมทั้งสิ้น   3,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) 1.นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น 
ปวช.1-3 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เข้ำร่วมจัดแสดงและประกวดผลงำน
โครงงำนวันวิทยำศำสตร์ 

1.นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.1-3 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วมจัดแสดง
และประกวดผลงำนโครงงำนวัน
วิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำม
ขั้นตอน 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 1.นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีควำมสนใจและกระตือ
ในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
 

1.นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 กำรติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
13.2 กำรจัดแสดงผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวศศิธร  เพ็งปั้น 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
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        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
       
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
                 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
         
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
         

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่     

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………เดือน มีนำคม 2566 – เดือน เมษำยน 2566 .......................................................................................  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
…………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์……………............……………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้
มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกระดับ นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมและสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของพรรณไม้ 
โดยกำรจัดกรรมส ำรวจพรรณไม้ และกำรท ำทะเบียนพรรณไม้และป้ำยข้อมูลประจ ำต้นไม้ รวมทั้งกำรดูแล บ ำรุง 
รักษำพรรณไม้ที่อยู่ในสถำนศึกษำให้คงอยู่และเจริญเติบโต ตลอดจนกำรเก็บตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพำะ
ส่วน ไว้เพ่ือศึกษำ และส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือใช้ในกำรสอดแทรกบทเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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 โครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมที่ .....7...... กิจกรรม...สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร จึง
เป็นกิจกรรมที่จะน ำให้สถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนได้ควำมคำดหมำยของสถำนศึกษำ ที่จะด ำเนินงำนเพ่ือ
สนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ และสร้ำงกำรอนุรักษ์ และเห็น
คุณค่ำ ประโยชน์ของพรรณไม้ที่มีอยู่ในสถำนศึกษำและเกิดแหล่งกำรเรียนรู้สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนอย่ำงยั่งยืน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

 สนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 7.2 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 
 7.3 เพ่ืออนุรักษ์พรรณไม้ในสถำนศึกษำ 
 7.4 เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภำยในสถำนศึกษำ 
 7.5 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ครูมีกำรสอดแทรกบทเรียนโดยกำรบูรณำกำรในงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
      8.1.1 บุคลำกร จ ำนวน 50 คน ตัวแทนแกน
น ำนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 50 คน เข้ำรับกำร
อบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
   8.1.2 ครู บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครบทุก
รำยวิชำ 
   8.1.3 จัดเก็บตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพำะ
ส่วน  
   8.1.4 บ ำรุง รักษำ เพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์ พรรณ
ไม้ในสถำนศึกษำ ให้คงอยู่และเจริญเติบโตและคง
อยู่เพื่อควำมสวยงำนและเป็นแหล่งเรียนรู้พรรณไม้
ในสถำนศึกษำ 
    8.1.5 จัดท ำทะเบียนพรรณไม้และป้ำยประจ ำ
ต้นไม้ 
    8.1.6 เก็บรวบรวมผลงำนนักเรียน นักศึกษำ ที่
บูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ ทุก
สำขำวิชำ ร้อยละ 80 

      8.2.1 ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ รู้จัก
และเห็นคุณค่ำและใช้ประโยชน์จำกพรรณไม้ 
      8.2.2 มีกำรบูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำต่ำงๆ         
8.2.3 มีแหล่งเรียนรู้ โดยกำรรวบรวมตัวอย่ำง
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ ใบงำน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร         

  

              

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
               

  
        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
............เดือน มีนาคม 2566............................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน 
1.1 วิทยำกร 2 คน 2 วัน 

    

2.ค่ำใช้สอย 
          2.1ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับผู้
เข้ำอบรม จ ำนวน 100 คน จ ำนวน 2 วัน 

    

        2.2 ค่ำอำหำรกลำงวันและ
เครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 100 
คน จ ำนวน 2 วัน 

    

3. ค่ำวัสดุ 
          3.1เอกสำรประกอบกำรอบรม 

    

          3.2 วสัดุส ำหรับกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร 5 องค์ประกอบ 

    

รวมทั้งสิ้น   0  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) 1.ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม
กิจกรรมตำมโครงกำรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
2.ครู บูรณำกำรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ครบทุกรำยวิชำ 
 

1.ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย รู้จักและเห็น
คุณค่ำและใช้ประโยชน์จำกพรรณไม้ 
2.มีกำรบูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำต่ำงๆ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 1.ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ มี
เจตคติที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมสวน
พฤกษศำสตร์ในโรงเรียน  
 

1.วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีแหล่งเรียนรู้ 
โดยกำรรวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้ ใบงำน 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 ได้สนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
12.2 ได้อนุรักษ์พรรณไม้ในสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
12.3 เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภำยในสถำนศึกษำ 
12.4 ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมีกำรสอดแทรก

บทเรียนกับกำรบูรณำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 ใช้แบบสอบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำรในควำมรู้งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้แก่ ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ๕ องค์ประกอบ 

13.2 ใช้แบบบันทึกชื่อพรรณไม้ 
13.3 ใช้ใบงำนจำกผู้เรียนในกำรกิจกรรมเก็บตัวอย่ำงพรรณไม้เฉพำะส่วน 
13.4 สรุปผลกำรใช้บทเรียนในกำรบูรณำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนำปรับปรุงห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์ 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์..... 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปในแนวทำงที่ดีและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจและสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้เกิดควำมน่ำสนใจของนักเรียนนักศึกษำ   
และเพ่ือเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ข้อ คือ  

1. กำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ  
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
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3. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ตำมมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
1. ดนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ   
2 . ดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4. ด้ำนควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 
7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจอันดีของผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
พัฒนำห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์จ ำนวน  6  
ห้องเรียน 

นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน
เพ่ิมมำกขึ้น และครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร       

  

                

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
           

  
            

(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมำณกำร 
จ ำนำน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
  3.1………………………………………………….. 

    

รวมทั้งสิ้น   0  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งสิ้น  6 
ห้องเรียน 

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเรียน
ของรำยวิชำนั้นๆมำกข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
มีกำรพัฒนำ 

ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร
เรียนเพ่ิมมำกข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน 
และในชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่ดี 
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน 
12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ 
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
12.5  เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ สร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับนักศึกษำ 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………1 – 30 มิถุนำยน 2566……………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย……………………………………………………………………………….. 
 
 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

รัฐบำลไทยได้ร่วมมือกับอำเซียนในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมเจริญรุ่งเรืองในภูมิภำคทั้งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอำเซียน และนโยบำย
ของรัฐบำลไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และกลุ่มประเทศอำเซียน โดยใช้
กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เพื่อเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุประชำคมอำเซียนที่เอ้ืออำทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ
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ประชำชน และกำรพัฒนำภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน และได้ก ำหนดให้สำขำกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตอบสนองกำร
สร้ำงประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภำยในปี พ.ศ. 2558 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดบทบำทกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศเชิงรุก โดยเน้นกำรกระชับควำมสัมพันธ์
และกำรขยำยควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และในภูมิภำคเอเชีย ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะกรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำม
เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภำค ควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรทำงกำรศึกษำในเชิงคุณภำพ เพ่ือสร้ำงประชำคมอำเซียน ดินแดนแห่งควำมสงบสุข สันติภำพ และมีควำม
เจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน  
ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับนโยบำยดังกล่ำว และเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือประโยชน์
กับผู้เรียนสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จึงได้
จัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
นักเรียนนักศึกษำ โดยกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือผลักดันกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
อันเป็นภำษำสำกลของประชำคมอำเซียนให้สอดรับต่อกำรเป็นประชำคมอำเซียน และพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และนักเรียนนักศึกษำให้มีสมรรถนะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในประชำคม
อำเซียน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษำ สู่สังคมอำเซียน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปี
ที่ 1 ร้อยละ 95 เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำควำมรู้
ภำษำอังกฤษเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรเตรียมตัว
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
ปีที่ 1 ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                 

  
      

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                 

  

      

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                 

  
      

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำงไม่
ประจ ำทำง 
          2.2………………………………..………. 

2 คัน 
 

4,500 บำท 9,000 บำท  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   9,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 เข้ำ
ร่วมโครงกำรพัฒนำควำมรู้
ภำษำอังกฤษเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมใน
กำรเตรียมตัวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับกำรอบรม
และพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ผลลัพธ์ (Outcome) มีกำรพัฒนำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษโดยตรงกับเจ้ำของ
ภำษำให้กับนักศึกษำ ปีละ 1 ครั้ง 

นักศึกษำได้ควำมม่ันใจ ควำมกล้ำ
แสดงออกจำกกำรสนนทนำกับเจ้ำของ
ภำษำ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ป ี
12.2  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย ร้อยละ 95  
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนำปรับปรุงห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :…..........……นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ….............…ฝ่ำย…....……วิชำกำร….………….. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-นำมสกุล.................นำงสำวดำเรศ   โทห้ล ำ................... 
ต ำแหน่ง........พนักงำนรำชกำร(ครู).......โทรศัพท์.......055-832043.............โทรสำร....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……..……065-909-6351…….………….E-mail…………darestholum@gmail.com……..… 
เจ้ำหน้ำที่งำน..... ............................................................- ......................................................................... 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่  2  ประเด็นที่  2.1 ด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่  3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่  3.1.2  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที ่  3 (มีภูมิคุ้มกันในตัว)  เงื่อนไขที่  1 ควำมรู้ (รอบรู้ 

รอบคอบ ระมัดระวัง) 
(* หมายเหตุ จ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปในแนวทำงที่ดีและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีงำมของรำยวิชำที่ท ำกำรสอน   เพ่ือเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่
ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ข้อ คือ  

1. กำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ  
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
3. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ตำมมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

1. ดนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ   
2 . ดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4. ด้ำนควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
  7.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพด้วยกลไก           
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 ควำมร่วมมือให้มีคุณภำพระดับสำกล 

7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 

7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจอันดีของผู้เรียน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พัฒนำห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์จ ำนวน  7  
ห้องเรียน 

กำรควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพตำมนโยบำยฯ เป็นกำร บูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน : 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     

2. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….….     

รวมทั้งสิ้น   0  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งสิ้น  7 ห้องเรียน 

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเรียน
ของรำยวิชำนั้นๆ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ มีกำร
พัฒนำ 

ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรเรียน
เพ่ิมมำกข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ 
และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน และใน
ชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ตำมมำตรฐำน
อำชีวศึกษำ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่ดี 
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน 
12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ 
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
12.5  เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนำปรับปรุงห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์..... 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
 
 
 



399 
 

    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปในแนวทำงที่ดีและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีงำมของรำยวิชำที่ท ำกำรสอน   เพ่ือเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่
ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ข้อ คือ  

1. กำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ  
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
3. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ตำมมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
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1. ดนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ   
2 . ดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4. ด้ำนควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 
7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจอันดีของผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
พัฒนำห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์จ ำนวน  7  
ห้องเรียน 

กำรควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพตำมนโยบำยฯ เป็นกำร บูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 

)หน่วย(  
รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   0  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งสิ้น  7 
ห้องเรียน 

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเรียน
ของรำยวิชำนั้นๆ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
มีกำรพัฒนำ 

ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร
เรียนเพ่ิมมำกข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน 
และในชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12. 1  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่ดี  
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน 

12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ  
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

12.5  เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน  
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2566 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัซื้อพัดลมในห้องเรียนผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :…..........……นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ….............…ฝ่ำย…....……วิชำกำร….………….. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-นำมสกุล.................นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ................... 
ต ำแหน่ง........พนักงำนรำชกำร(ครู).......โทรศัพท์.......055-832043.............โทรสำร....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……..……065-909-6351…….………….E-mail…………darestholum@gmail.com……..… 
เจ้ำหน้ำที่งำน..... ............................................................- ......................................................................... 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่  2  ประเด็นที่  2.1 ด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่  3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่  3.1.2  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่   3 (มีภูมิคุ้มกันในตัว)  เงื่อนไขที่  1 ควำมรู้ (รอบรู้ 

รอบคอบ ระมัดระวัง) 
(* หมายเหตุ จ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปในแนวทำงที่ดีและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจและสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้เกิดควำมน่ำสนใจของนักเรียนนักศึกษำ   
และเพ่ือเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ข้อ คือ  

1. กำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ  
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
3. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ตำมมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

1. ดนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำ   
2. ดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย 
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4. ด้ำนควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้ 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
  7.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น 

7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 
7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจอันดีของผู้เรียน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พัฒนำห้องเรียนแผนกสำมัญ-สัมพันธ์จ ำนวน  6  
ห้องเรียน 

นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน
เพ่ิมมำกข้ึน และครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน : 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
2. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งสิ้น  6 ห้องเรียน 

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเรียนของ
รำยวิชำนั้นๆมำกข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ มีกำร
พัฒนำ 

ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรเรียน
เพ่ิมมำกข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ 
และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน และใน
ชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ตำมมำตรฐำน
อำชีวศึกษำ 

 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่ดี 
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน 
12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ 
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
12.5  เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรแผนกอำหำรและโภชนำกำร  
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยธัชธนพงษ์  โกศล   ฝ่ำย  แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 



412 
 

        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
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   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    มิถุนำยน   2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ส ำหรับใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน วิชำเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร เช่น วิชำอำหำรนำนำชำติ  อำหำรไทยเบื้องต้น  
วิชำตัดเย็บ  และรำยวิชำอ่ืน ๆ  ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำร
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สร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำอำหำรและโภชนำกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร มีห้องปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติกำรอำหำรที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติกำรแผนกอำหำรและโภชนำกำร จ ำนวน  
1 ห้อง 

แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร ได้ห้องปฏิบัติกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร       

  
                

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร           

  
            

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด     
3. ค่ำวัสดุ/     

รวมทั้งสิ้น   0  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรแผนกอำหำรและ

โภชนำกำร จ ำนวน  1 ห้อง 
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร ได้
ห้องปฏิบัติกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ให้เป็น
ห้องปฏิบัติกำรแผนกอำหำรและ
โภชนำกำร ที่มีมำตรฐำนในกำรเรียน 
กำรสอนมำกข้ึน 

แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำรได้
ห้องเรียนในวิชำปฏิบัติกำรมีมำตรฐำนใน
กำรเรียน กำรสอนมำกขึ้น 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร มีห้องปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
12.3 ได้ห้องปฏิบัติกำรแผนกอำหำรที่มีประสิทธิภำพ  
 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยทัณฑวัต   กลิ่นน้อย หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ   

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้านที่ 2  สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
   3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
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     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มำตรฐำนที่  3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
   1 เมษำยน 2566 – 1 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และพัฒนำสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ตำมแผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ข้อ 2. กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน กลยุทธ์ที่ ๗ คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรกำรอำชีวศึกษำ งำนครูที่
ปรึกษำและงำนปกครอง ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงจัดให้มีโครงกำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมควำมเข้ำใจ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปกครองกับวิทยำลัย 
เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษำรับทรำบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษำ  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปกครองกับวิทยำลัย 
    2.เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
วิทยำลัย 
    3.เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ 
ของนักเรียน นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    4.เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกำสพบปะกับครูที่ปรึกษำ ท ำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ 
และผู้ปกครอง ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำและร่วมกันส่งเสริม พัฒนำ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ต่อปีกำรศึกษำ 

เพ่ือให้สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ  
นักเรียน นักศึกษำและผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยน
มุมมองควำมคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษำร่วมกัน  
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร             √         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

            
√   

      

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

            
√ √ √ 

      

4.ติดตำมและประมินผล              √ √       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

            
 √ √ 

      

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2565 – 1 มิถุนายน 2565  
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1 ป้ำยโครงกำร 
     3.2 น้ ำดื่มถ้วย 
     3.3 น้ ำแข็งหลอด 
     3.4 ถุงด ำ ขนำด 40*60 นิ้ว 
     3.5 น้ ำส้มเกล็ดหิมะ 
     3.6 ขนมปัง 

 
1 ผืน 
10 ลัง 
5 ถุง 
2 แพ็ค 
850 แก้ว 
850 ชิ้น 

 
 
 
360.00 
75.00 
50.00 
50.00 
5.00 
5.00 

 
 
 
360.00 
750.00 
250.00 
100.00 
4,250.00 
4,250.00 

 
 1.2*2 ม. 

รวมทั้งสิ้น   8,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต  
(Output) 

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ต่อปีกำรศึกษำ 

สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ นักเรียน 
นักศึกษำและผู้ปกครอง 

ผลลัพธ์  
(Outcome) 

เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ  นักเรียน 
นักศึกษำและผู้ปกครอง 

เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองควำมคิดเก่ียวกับ
นักเรียน นักศึกษำร่วมกัน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.ได้สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองในกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำ  
     2.รว่มกันแก้ไขปัญหำหำที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนระหว่ำงผู้ปกครอง และวิทยำลัยฯ  
     3.รับค ำเสนอแนะจำกผู้ปกครองน ำมำพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำต่อไปให้มีคุณภำพสูงขึ้น 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย  หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
ประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง”และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    5 เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะ
และกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     3.10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 มิถุนำยน 2566 – 1 กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้เน้นควำมส ำคัญถึงปัญหำกำรออกกลำงคั นของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ เนื่องจำกปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนท ำให้เกิดควำมสูญเปล่ำของงบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำผู้เรียนออก
กลำงคันแล้วก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักของกระทรวงศึกษำธิกำรที่จัดกำร
เรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพ ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงำนหลักอ่ืน ๆ 
ดังจะเห็นได้จำกข้อมูลกำรส ำรวจและติดตำมกำรออกกลำงคันของผู้เรียนระบบปกติ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเพ่ือให้ครูที่ปรึกษำเกิดควำมตระหนักรู้และเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ก ำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1. เพ่ือลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ 
    2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพของนักเรียน นักศึกษำ 
    3. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  
จ ำนวน 300 คน ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน นักศึกษำ มีคุณภำพที่ดี เพิ่มจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                 √    

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร                 √    

3. ด ำเนินโครงกำร เริ่มด ำเนินกำร                 √ √ √ √ 

4.ติดตำมและประมินผล                   √ √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                   √ √ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2566 – 1 กันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80G/500 
   3.2 แฟ้มสันกว้ำง 3 นิ้ว ขนำด F4 
   3.3 ไส้แฟ้มใส่เอกสำร  A4 
   3.4 ลวดเสียบ  
   3.5 ปำกกำลูกลื่น 0.28 น้ ำเงิน 
   3.6 ปำกกำลูกลื่น 0.28 แดง 

 
30 รีม 

20 แฟ้ม 
40 แพ็ค 
20 กล่อง 
5 กล่อง 
2 กล่อง 

 
112.00 

  75.00 
 15.00 
10.00 

156.00 
156.00 

 
3,360.00 
1,500.00 

600.00 
200.00 
780.00 
312.00 

 

รวมทั้งสิ้น   7,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 300 คน 

มีคุณภำพที่ดี เพิ่มจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและ 
ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีคุณภำพที่ดี เพ่ิมจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำและลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 

นักเรียน นักศึกษำ มีคุณภำพที่ดี เพิ่มจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1. สำมำรถลดปัญหำนักเรียน นักศึกษำออกกลำงคันได้ 
     12.2. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
     12.3. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรดูแลอย่ำงมีระบบ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง  หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน   
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที ่2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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    3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 มีนำคม 2564 – 30 กันยำยน 2564 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษำธิกำร สังกัดกรมอำชีวศึกษำ จัดท ำโครงกำรศูนย์
ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it Center โดยมีวัตถุประสงค์ลดรำยจำยของประชำชนทั้งในและนอกภำคเกษตร โดยยืด
อำยุกำรใชงำนของเครื่องจักร/เครื่องยนต/อุปกรณกำรประกอบอำชีพและเครื่องมืออุปกรณกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันของครัวเรือน โดยกำรใหควำมรูเรื่องกำรดูแลรักษำและซอมบ ำรุง เครื่องมือเครื่องจักร/อุปกรณกำร
ประกอบอำชีพและเครื่องมืออุปกรณกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของครัวเรือนและเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ผลิตในชุมชน กลุมอำชีพ และครัวเรือน ใหเต็มควำมสำมำรถและสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร นับเปนกำรสรำง
โอกำสในกำรประกอบอำชีพ สรำงงำน สรำงรำยไดและเพ่ิมมูลคำผลผลิตแกประชำชนในทองถิ่น ลดกำรกูยืมนอก
ระบบของครัวเรือนที่น ำมำใชในกำรดูแลรักษำและซอมแซมเครื่องมือ   อุปกรณและลดกำรน ำเขำเครื่องจักร 
เครื่องมืออุปกรณในกำรประกอบอำชีพ  เพิ่มกำรจำงงำนแกนักศึกษำสนับสนุนกำรมีรำยไดระหวำงเรียน แบงเบำ
ภำระผูปกครอง รวมทั้งสรำงงำนแกชำงทองถิ่นที่ผำนกำรพัฒนำ  ฝมือแรงงำน สรำงฐำนขอมูลปจจัยกำรผลิตจำก
หนวยครัวเรือน ไดแก เครื่องยนตเครื่องจักร และอุปกรณรวมถึงกิจกรรมกำรผลิตในชุมชนสรำงแหลงปฏิบัติงำน
จริง รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะแกนักศึกษำใหมีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณมีสมรรถนะและควำมพรอม สรำงชอง
ทำงในกำรประกอบอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขันของประเทศไทยโดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมหลัก 
คือ กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์กำรประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน กำรฝึกทักษะวิชำชีพ
ถ่ำยทอดควำมรู้และยกระดับช่ำงชุมชน กำรพัฒนำสุขอนำมัยและอำชีวอนำมัย กำรพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ำยทอดควำมรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์  
  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน Fix it Center เพ่ือตอบสนอง
นโยบำยของภำครัฐและส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
    2.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
    3.เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
    4.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
    5.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตอำสำ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

     1. ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร                                        
ศูนย์ละ 230 คน 
     2. เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทำง
เกษตร และเครื่องใช้ภำยในครัวเรือนได้รับกำรดูแล
รักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ดีมำกข้ึน สำมำรถลด
รำยกำรใช้กำรซ่อมบ ำรุง 
     3. สร้ำงอำชีพใหม่หรือต่อยอดอำชีพ 
     4. พัฒนำนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. พัฒนำและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำง
เพ่ือชุมชน 

2. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ให้มีสมรรถนะในงำนอำชีพ 

3. ประชำชนได้รับกำรสร้ำงอำชีพและพัฒนำ   
4. สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ควำมต้องกำร

ของพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 อำชีพอำชีพ  

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร           √         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร           √ √        

3. ด ำเนินโครงกำร            √ √ √       

4.ติดตำมและประมินผล            √ √ √      

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร               √     
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างเดือน มีนาคม  2566 - กันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1.1 ผู้ปฏิบัติงำน   32 คน 
     1.2 ช่ำงชุมชน       2 คน 
     1.3 ครู               4 คน 
     1.4 ครูท้องถิ่น      2 คน 

 
6 วัน 
6 วัน 
6 วัน 
6 วัน 

 
240 บำท 
240 บำท 
240 บำท 
240 บำท 

 
46,080 บำท 
2,880 บำท 
5,760 บำท 
2,880 บำท 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
     2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมประเมิน 

 
 

  
10,000 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1 ค่ำวัสดุ อะไหล่ส ำหรับกำรซ่อม 
     3.2ค่ำวัสดุฝึกอบรมและพัฒนำ 
     3.3 ค่ำประชำสัมพันธ์ 
     3.4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรเดินทำง 

   
90,000 บำท 
10,000 บำท 
15,000 บำท 
17,400 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   200,000 บำท  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต 

(Output) 
ประชำชนเข้ำรับบริกำรศูนย์ละ 200 คน 
ประชำชนฝึกอบรมวิชำชีพศูนย์ละ   30 คน 

1. สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ตำมควำมต้องกำร
ของพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 อำชีพ 
2. ประชำชนฝึกอบรมวิชำชีพ 30 คน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทำงเกษตร และ
เครื่องใช้ภำยในครัวเรือนได้รับกำรดูแลรักษำให้
สำมำรถใช้งำนได้ดีมำกข้ึน สำมำรถลดรำยกำรใช้
กำรซ่อมบ ำรุง สร้ำงอำชีพ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

1. ได้สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ 1 อำชีพ 
2. ประชำชนได้ฝึกอบรมวิชำชีพ 30 คน 
 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
     12.3 เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้วิทยำลัยฯ 
     12.4 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
     12.5 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
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13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Fix it Center 2566 http://mis.svc.ac.th/fixit66/index.php 
     13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.svc.ac.th/fixit64/index.php
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง  หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     



442 
 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 ธันวำคม 2565 – 1 กุมภำพันธ์ 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้จัดท ำโครงกำรอำชีวะอำสำ ในช่วงเทศกำลปีใหม่  ให้
สถำนศึกษำจัดตั้งศูนย์ตรวจสภำพรถและให้บริกำร ก ำหนดออกให้บริกำร ตั้งแต่เดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม ( 
7 วัน) ให้ด ำเนินกำรตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.และ 16.30 น. – 00.30 น. (2 ผลัด)  ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำโดยนักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง รวมถึงกำรปลูกจิตส ำนึก
กำรมีจิตอำสำในกำรให้บริกำรสังคม ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ทั้งนี้วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับมอบหมำยให้ออกให้บริกำรและตั้งจุดให้บริกำรประชำชนที่เดินทำง
ท่องเที่ยวและเดินทำงกลับภูมิส ำเนำผ่ำนเส้นทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้กำรออกให้บริกำรจะออกให้บริกำร
ประชำชนที่สนใจฟรี  ให้ด้ำนกำรตรวจเช็ดสภำพควำมพร้อมของเครื่องยนต์ บริกำรเติมน้ ำกลั่น เติมน้ ำมัน
เครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยำง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษำ สำขำวิชำช่ำงยนต์เป็นผู้ออกให้บริกำร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ แก่ประชำชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่ำนเส้น    
ทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
    2.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
    3.เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
    4.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
    5.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 40 คน ครูจ ำนวน 10 
คน ออกให้บริกำรวิชำชีพ 

นักเรียน นักศึกษำ ครู ที่ออกปฏิบัติงำนได้
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ทักษะค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร     √                 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร     √                 

3. ด ำเนินโครงกำร      √ √                

4.ติดตำมและประมินผล     √ √ √               

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร      √ √               
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างเดือน 28 ธันวาคม  2565 – 3 มกราคม 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1. ค่ำตอบแทนของครูผู้ควบคุม 
     2. ค่ำตอบแทนของนักศึกษำ 

 
2 
2 

 
  5,000.00 
10,500.00 

 
10,000.00 
21,000.00 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก 

และสอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
     2.1 ค่ำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ 

 
1 

 
20,000 .00 

 
20,000.00 

เงินสนับสนุน
สอศ. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1.ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรให้บริกำร
ตรวจเช็คสภำพรถ 
     3.2 ค่ำด ำเนินกำรอื่น ๆ เช่น 

 
1 
 
1 

 
20,000.00 

 
10,000.00 

 
20,000.00 

 
10,000.00 

 
 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก  

รวมทั้งสิ้น   81,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 40 คน 
ครูจ ำนวน 10 คน ออกให้บริกำรวิชำชีพ 

นักเรียน นักศึกษำ และครู ได้ออกให้บริกำรวิชำชีพ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ ครู ที่ออกปฏิบัติงำนได้
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ทักษะในกำร
ด ำเนินงำน 

นักเรียน นักศึกษำ ครูได้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ 
ทักษะในกำรด ำเนินงำน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 . วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
     12.2. นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
     12.3. เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้วิทยำลัยฯ 
     12.4. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
     12.5. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบออนไลน์ vecrsa.vec.go.th ทุกวันที่มีกำรปฏิบัติงำน 
     13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง  หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
   1 มีนำคม 2566 – 1 พฤษภำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
   ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ร่วมกับกรมกำรขนส่งทำงบก ได้รับ
มอบนโยบำยจำกภำครัฐ ให้น ำด ำเนินงำนโครงกำรอำชีวะร่วมด้วยประชำชน โดยมีกำรออกให้บริกำรตรวจสภำพ
รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ให้แก่ประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ โดยออกให้บริกำรประชำชนในจุดที่
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดก ำหนดให้ ในช่วงระยะเวลำ 7 วันอันตรำย  เพ่ือลดปัญหำด้ำนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงท้อง
ถนน โดยมีวิทยำลัยที่สังกัดกรมอำชีวศึกษำเป็นผู้ด ำเนินงำน ออกให้บริกำรและตั้งจุดให้บริกำรประชำชนที่
เดินทำงท่องเที่ยวและเดินทำงกลับภูมิส ำเนำผ่ำนเส้นทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้กำรออกให้บริกำรจะออกให้บริกำร
ประชำชนที่สนใจ  โดยเข้ำรับบริกำรฟรีในด้ำนกำรตรวจเช็ดสภำพควำมพร้อมของเครื่องยนต์ บริกำรเติมน้ ำกลั่น 
เติมน้ ำมันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยำง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษำ สำขำวิชำช่ำงยนต์เป็นผู้
ออกให้บริกำร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
   1.เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
   2.เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
   3.เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
   4เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร มีจิตสำอำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 40 คน ครูจ ำนวน 10 
คน ออกให้บริกำรวิชำชีพ 

นักเรียน นักศึกษำ ครู ที่ออกปฏิบัติงำนได้เสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ ทักษะค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร           √           

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร           √ √          

3. ด ำเนินโครงกำร            √ √          

4.ติดตำมและประมินผล            √ √         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร            √ √         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  10 เมษายน  2566 – 16 เมษายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1. ค่ำตอบแทนของครูผู้ควบคุม 
     2. ค่ำตอบแทนของนักศึกษำ 

 
2 
2 

 
  5,000.00 
10,500.00 

 
10,000.00 
21,000.00 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก 

และสอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
     2.1 ค่ำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ 

 
1 

 
20,000 .00 

 
20,000.00 

เงินสนับสนุน
สอศ. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1.ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรให้บริกำร 
     3.2 ค่ำด ำเนินกำรอื่น ๆ 

 
1 
1 

 
20,000.00 
10,000.00 

 
20,000.00 
10,000.00 

 
เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก  

รวมทั้งสิ้น   81,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต  

(Output) 
นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 40 คน 
ครูจ ำนวน 10 คน ออกให้บริกำรวิชำชีพ 

นักเรียน นักศึกษำ และครู ได้ออกให้บริกำร
วิชำชีพ 

ผลลัพธ์  
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ ครู ที่ออกปฏิบัติงำนได้
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ทักษะในกำรด ำเนินงำน 

นักเรียน นักศึกษำ ครูได้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ 
ทักษะในกำรด ำเนินงำน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 . วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
     12.2. นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
     12.3. เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้วิทยำลัยฯ 
     12.4. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
     12.5. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบออนไลน์ vecrsa.vec.go.th ทุกวันที่มีกำรปฏิบัติงำน 
     13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเอนก  สนโต  หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
          3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถงึพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ  
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
  
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 เมษำยน 2566 – 1 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   หอประชุมพชรมงคลพิชัย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องจำกกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำมีควำมแตกต่ำงจำกกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ทั้งทำงด้ำนระบบ
กำรศึกษำและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ กำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำจะช่วยท ำให้นักเรียน นักศึกษำ
ใหม่ มีควำมพร้อมในกำรศึกษำและเข้ำใจกำรปฏิบัติตนและสร้ำงทัศนคติที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงได้มี
แนวควำมคิดจัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ เพื่อให้แนะน ำแนวทำงในกำรเรียน กำรปฏิบัติตนที่
ถูกต้องและเหมำะสม ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎและข้อบังคับภำยในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ
ได้รับข้อมูลพื้นฐำนและสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับระหว่ำงที่ก ำลังศึกษำ และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้
รับทรำบถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้รับทรำบถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ 
     2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้ทรำบถึงหลักสูตรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรสิทธิประโยชน์
ต่ำงที่พึงจะได้รับตลอดกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
    3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรปรับตัวและมีกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นเรียนสำยอำชีพ 
    4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำใหม่ ที่เข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น 
ปวช.1  จ ำนวน 250 คน 
ปวส.1 จ ำนวน  130 คน  

นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
เรียน กำรสอน และแนวทำงกำรปฏิบัติตน รู้กฎ
ข้อบังคับภำยในสถำนศึกษำ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร        √     

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร        √     

3. ด ำเนินโครงกำร        √ √    

4.ติดตำมและประมินผล         √ √   

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร         √ √   

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 
 (* หมายเหตุ  ถ้าสามารถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้าระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..… 
   2.1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 
400 คน 

 
20.00 

 
8,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
   3.2 น้ ำดื่มถ้วย 
   3.3 น้ ำแข็งหลอด 
   3.4 ถุงด ำ 

 
1 ป้ำย 
6 ลัง 
4 ถุง 
2 แพ็ค 

 
810.00 
75.00 
50.00 
50.00 

 
810.00 
450.00 
200.00 
100.00 

 
3*1.8 ม.  

รวมทั้งสิ้น 8,000.00  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต 
(Output) 

นักเรียน นักศึกษำใหม่ 
ระดับ ปวช.1 จ ำนวน 250 คน 
ระดับ ปวส.1 จ ำนวน 130 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ใหม่ มีควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรเรียน กำรสอน แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตน รู้กฎข้อบังคับภำยในสถำนศึกษำ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 
นักเรียน นักศึกษำ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
เรียน กำรสอน แนวทำงกำรปฏิบัติตน รู้กฎ
ข้อบังคับภำยในสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ 
     2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงหลักสูตรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรสิทธิประโยชน์ต่ำงที่พึง
จะได้รับตลอดกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
     3. นักเรียน นักศึกษำใหม่สำมำรถปรับตัวและมีกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นเรียนสำยอำชีพ 
     4. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 



458 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเอนก  สนโต  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
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     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 กุมภำพันธ์ 2565 – 1 พฤษภำคม 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
     วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องจำกกำรในแต่ละปีกำรศึกษำจะมีนักเรียน นักศึกษำท่ีจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและ
เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำที่สูงขึ้น โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ      ปีกำรศึกษำ 2565 
จึงมีควำมส ำคัญต่อนักเรียน นักศึกษำท่ีคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยกำรให้นักเรียน นักศึกษำได้รับข้อมูลด้ำน
ตลำดแรงงำน แนวทำงกำรศึกษำต่อ และกำรเตรียมตัวเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ตลอดจนข้อแนะน ำได้กำรสมัครงำนใน
แต่ละอำชีพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดแรงงำน 
    2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
    3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำรศึกษำต่อ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จ ำนวน 200 คน 

ผลคำดหวัง นักเรียน นักศึกษำใหม่ จะส ำเร็จ
กำรศึกษำมีควำมรู้ด้ำนกำรสมัครงำน กำรเตรียมตัว
อย่ำงไรให้ได้งำน และแนวทำงกำรศึกษำต่อ 

 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร         √            

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร         √            

3. ด ำเนินโครงกำร          √ √ √          

4.ติดตำมและประมินผล          √ √          

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร           √ √         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 – 1 พฤษภาคม 2565  
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ จ านวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
   1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
   1.2 ค่ำตอบแทนพรำห์ม 

 
2 ชม. 
2 ชม. 

 
600.00 
600.00 

 
1,200.00 
1,200.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำจ้ำงท ำพำนบำยศรีสู่ขวัญ 
   2.2 ค่ำจ้ำงเหมำอำหำรว่ำง 
   2.3 ค่ำจ้ำงเหมำกระเช้ำผลไม้ 
   2.4 ค่ำจ้ำงเหมำท ำวิดีโอน ำเสนอ              
   2.5 ป้ำยไวนิลโครงกำรฯ 

 
 

1 พำน 
 

220 ชุด 
 

2 กระเช้ำ 
 

1 ไฟล์ 
 

1 ป้ำย 

 
 

1,800.00 
 

25.00 
 

350.00 
 

2,000.00 
 

675.00 

 
 

1,800.00 
 

5,500.00 
 

700.00 
 

2,000.00 
 

675.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต่ ำกว่ำ 5 
น. 
ขนำด 3*1.5 
ม. 

3.ค่ำวัสดุ/……รำยละเอียด…….…….. 
   3.1 น้ ำดื่มถ้วย 
   3.2 น้ ำแข็งหลอด 
   3.3 ถุงด ำ 

 
 

7 ลัง 
4 ถุง 

4 แพ็ค 

 
 

75.00 
50.00 
50.00 

 
 

525.00 
200.00 
200.00 

 
 

รวมทั้งสิ้น 10,000.00  
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เวลา เรื่อง/หัวข้อ อบรม หมายเหตุ 

08.00-08.30 น. - นักเรียน นักศึกษำ ลงทะเบียน  

08.30-09.00 น. 
- พิธีเปิด โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

2565  
 

09.00-10.00 น. 
- กำรอบรม แนะแนว กำรหำงำนท ำ และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  

โดย ส ำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1 ชั่วโมง  

10.00-10.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

10.15-11.45 น. 
- กำรอบรม ให้ควำมรู้ สิทธิผู้ประกันตน โดย ส ำนักงำนประกันสังคม จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
1 ชั่วโมง  

11.45-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.00-14.00 น. 
- บรรยำยเรื่อง ควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนและกำรประกอบอำชีพ 

โดย ตัวแทนศิษย์เก่ำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
1 ชั่วโมง 

14.00-14.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

14.15-14.45 น. 
- กิจกรรม อ ำลำครู ผูกข้อมือ  

ชมวีดีโอทัศน์ประมวลภำพกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ แต่ละแผนก 
 

14.45-16.00 น. - อบรม กำรรับใบประกำศนียบัตร (ภำคปฏิบัติ)  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ   
ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 จ ำนวน 200 คน 

ได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดแรงงำน
รับทรำบแนวทำงกำรศึกษำต่อ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ        
ปวช.3 และ ปวส.2  

นักเรียน นักศึกษำ จะส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ด้ำนกำรสมัครงำน กำรเตรียมตัวอย่ำงไรให้ได้งำน 
และแนวทำงกำรศึกษำต่อ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1. นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดแรงงำน 
     12.2. นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
     12.3. นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำรศึกษำต่อ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

ตารางการอบรม 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพระดับชั้น ปวช. 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเอนก  สนโต  หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 ตุลำคม 2565 – 30 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัยและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 



467 
 

6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ด้วยในปัจจุบันตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรแรงงำนในสำยอำชีพจ ำนวนมำก แต่นักเรียนและผู้ปกครองยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนสำยอำชีพ ดังนั้น งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำนจึงจัดท ำโครงกำรแนะ
แนวสัญจรขึ้น เพื่อแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในกำรเรียนสำยอำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     1.เพ่ือให้ข้อมูลกำรศึกษำวิชำชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  
     2.เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกขึ้น 
     3.เพ่ือเพ่ิมปริมำณผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ได้จัดคณะกรรมกำรออกแนะแนว จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 
10 ครั้ง จ ำนวน 200 คน  
นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

วิทยำลัยฯ ได้ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงสำย
วิชำชีพ   
ผู้เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร √               

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร √               

3. ด ำเนินโครงกำร  √ √ √ √ √ √ √ √        

4.ติดตำมและประมินผล        √ √       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร        √ √       

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566  
(* หมายเหตุ  ถ้าสามารถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้าระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  : 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำวิดีโอ 
          2.2 ไม้ยูคำ หนำ 2 นิ้ว ยำว 2 ม. 
          2.3 ป้ำยไวนิล  
          2.4 ป้ำยไวนิลพร้อมโครง 
          2.5 ค่ำบัตรนักเรียน 
          2.6 หมึก CANON GI-790 สีด ำ  
          2.7 หมึก CANON GI-790 สีชมพู  
          2.8 หมึก CANON GI-790 สีฟ้ำ  
          2.9 หมึก CANON GI-790 สีเหลือง 

 
1 ไฟล์ 
30 ท่อน 
1 ป้ำย 
11 ป้ำย 
1 กล่อง 
1 กล่อง 
1 กล่อง 
1 กล่อง 
1 กล่อง 

 
2,500.00 
60.00 
2,160.00 
500.00 
1,700.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

 
2,500.00 
1,800.00 
2,160.00 
5,500.00 
1,700.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

 
 
 
ขนำด 2.4*6 ม. 
ขนำด 1.2*2.4 ม. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   15,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต  
(Output) 

นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น (ม.3)  

นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.)  

เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยอำชีพของวิทยำลัยฯ 
     2.บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกยิ่งข้ึน 
     3.วิทยำลัยฯ มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเพ่ิมข้ึน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพระดับชั้น ปวส. 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเอนก  สนโต  หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    1 ตุลำคม 2565 – 30 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัยและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ด้วยในปัจจุบันตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรแรงงำนในสำยอำชีพจ ำนวนมำก แต่นักเรียนและผู้ปกครองยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนสำยอำชีพ ดังนั้น งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำนจึงจัดท ำโครงกำรแนะ
แนวสัญจรขึ้น เพื่อแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในกำรเรียนสำยอำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือให้ข้อมูลกำรศึกษำวิชำชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
    2.เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกข้ึน 
    3.เพ่ือเพ่ิมปริมำณผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ได้จัดคณะกรรมกำรออกแนะแนว จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 
10 ครั้ง จ ำนวน 200 คน  
นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

วิทยำลัยฯ ได้ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงสำย
วิชำชีพ   
ผู้เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 2565 2566 

 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. เสนอโครงกำร  √               

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร  √               

3. ด ำเนินโครงกำร   √ √ √ √ √ √ √ √        

4.ติดตำมและประมินผล         √ √       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร         √ √       

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน  
ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566  
(* หมายเหตุ  ถ้าสามารถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้าระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ตะปู ขนำด 1 นิ้ว 
          2.2 ลวดเบอร์ 24 
          2.3 ของที่ระลึก (พัดลม 16 นิ้ว) 
          2.4 กระดำษ A4/70G/500 
          2.5 ซองน้ ำตำล ตรำครุฑ ขยำยข้ำง 
          2.6 วัสดุตู้ล ำโพง 

 
1 กก. 
3 กก. 
15 ตัว 
5 รีม 
1 ห่อ 
1 ชุด 

 
55.00 
110.00 
459.00 
98.00 
240.00 
7,000.00 

 
55.00 
330.00 
6,885.00 
490.00 
240.00 
7,000.00 

 
 
 
พัดลมระบุบ
รำยกำรอื่นแทน 
 
ออกรำยกำร
อะไหล่ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   15,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต  
(Output) 

นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย (ม.6)  

นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวส.)  

เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยอำชีพของวิทยำลัยฯ 
     2.บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกยิ่งข้ึน 
     3.วิทยำลัยฯ มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเพ่ิมข้ึน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยเอนก  สนโต  หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
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     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    เมษำยน 2566 – 1 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องจำกกำรในแต่ละปีกำรศึกษำจะมีนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและศึกษำ
ต่อในระดับอุดมศึกษำ โครงกำรติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็นผู้ที่ได้งำนท ำในแต่ละสำขำวิชำ จึง
เปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ โดยใช้ระบบติดตำมผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ทั้งด้ำนกำรติดตำมทำง จดหมำย ไปรษณียบัตร ทำงอีเมล์ ทำง
โทรศัพท์ หรือทำงช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่นักเรียน นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว เพ่ือใช้
เป็นฐำนข้อมูลกำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     1.เพื่อใช้ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2565 
     2.เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนให้นักเรียน นักศึกษำต่อไป 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 

นักเรียน นักศึกษำ ส่งข้อมูลกำรศึกษำต่อหรือกำรมี
งำนท ำหลังจำกที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร             √         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร             √         

3. ด ำเนินโครงกำร              √ √ √       

4.ติดตำมและประมินผล              √ √       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร              √ √       
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2566 – 1 มิถุนายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 กระดำษ A4/80G/500 
          3.2 ปำกกำลูกลื่นเจลโล่บอล  

 
8 รีม 

1 กระปุก 

 
110.00 
120.00 

 
880.00 
120.00 

 

รวมทั้งสิ้น   1,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส. 2 

ส่งข้อมูลกำรศึกษำต่อกำรมีงำนท ำหลังจำกท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับชั้น ปวช.
3 และ ปวส. 2  

ใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรเรียนให้นักเรียน นักศึกษำต่อไป 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
     2.เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนให้นักเรียน นักศึกษำต่อไป 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ OPEN HOUSE” 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเอนก  สนโต  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  ⬜  2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    มาตรฐานที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  มาตรฐานที่  3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ธันวำคม 2565 – กุมภำพันธ์ 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ในปี พ.ศ. 2558 (2015) ประเทศไทยจะก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน ซึ่งท ำให้โลกของ กำรศึกษำต่อและ
กำรประกอบอำชีพย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยจะมีควำมละเอียด และซับซ้อนมำก ยิ่งขึ้น ดังนั้นนักเรียน
จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเตรียมควำมพร้อมให้กับตนเอง โดยต้องรู้จักและเข้ำใจตนเอง ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้มีศักยภำพและสำมำรถ แข่งขันกับนำนำชำติได้ อีกทั้ง
ผู้ปกครองของนักเรียน ก็มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องมีข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ใน เรื่องดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องและ
เพียงพอ เพ่ือที่จะได้ให้กับสนับสนุนนักเรียนได้อย่ำงถูกต้องตรงกัน และส่งผลให้ นักเรียนประสบควำมส ำเร็จใน
ชีวิตและช่วยพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศ ต่อไป  
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ดังนั้น งำนจัดหำงำนนะแนวอำชีพและจัดหำงำน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เล็งเห็นถึง ควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพของนักเรียน จึงได้จัดโครงกำรมหกรรมวิชำชีพ 
“เปิดโลกกำรศึกษำสู่อำชีพ OPEN HOUSE เพ่ือจัดสัมมนำผู้ปกครองและ นักเรียนและแนะแนวกำรศึกษำต่อด้ำน
สำยอำชีพ  ในหัวข้อ “โลกอำชีพ โลกกำรศึกษำ และแนวโน้มควำมต้องกำรตลำดแรงงำน” ส ำหรับผู้ปกครอง 
และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรศึกษำ
ต่อ แนวทำงกำรประกอบอำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกกำรศึกษำ อำชีพ และแนวโน้มตลำดแรงงำน ซึ่งจะ
ท ำให้สำมำรถวำงแผนอนำคตของ นักเรียนได้อย่ำงมีทิศทำงต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    1.เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ในด้ำนโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
    2.เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
    3.เพ่ือให้นักเรียนพิจำรณำตัดสินใจ เลือกศึกษำต่อและประกอบอำชีพที่ถูกต้องและเหมำะสมกับตนเองบน
พ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้องเหมำะสมและเพียงพอก่อให้เกิดกำรปรึกษำหำรือจำกทุกฝ่ำยอย่ำงรอบด้ำน  
    4.เพ่ือเป็นกำรวำงแผนในอนำคตร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำระดับชั้น มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย  
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๒๐๐ คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน ๑๕๐ คน  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำง กำรศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ และกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
ได้รับควำมรู้และแนวทำงในกำรศึกษำต่อ และ 
ประกอบอำชีพในอนำคต โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร     √          

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร     √          

3. ด ำเนินโครงกำร      √ √ √        

4.ติดตำมและประมินผล      √ √        

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร       √        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
  ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้าสามารถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้าระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย 
          2.2 ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ 
          2.3 ค่ำเช่ำเต้นท์ 
          2.4 ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 

 
 
 
 

 
5,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
30,000.00 

 
5,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
30,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
          3.2 ค่ำของรำงวัล 
          3.3 ค่ำของที่ระลึก 

  
20,000.00 
15,000.00 
7,000.00 

 
20,000.00 
15,000.00 
7,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   40,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต 
(Output) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๒๐๐ คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน ๑๕๐ คน  

ได้รับควำมรู้และแนวทำงในกำรศึกษำต่อ 
และ ประกอบอำชีพในอนำคต โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๒๐๐ คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน ๑๕๐ คน 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำง กำรศึกษำ
ต่อในระดับอุดมศึกษำ และกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.นักเรียนได้รับข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ในด้ำนโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
     2.นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
     3.นักเรียนพิจำรณำตัดสินใจ เลือกศึกษำต่อและประกอบอำชีพท่ีถูกต้องและเหมำะสมกับตนเองบนพ้ืนฐำน
ของข้อมูลที่ถูกต้องเหมำะสมและเพียงพอก่อให้เกิดกำรปรึกษำหำรือจำกทุกฝ่ำยอย่ำงรอบด้ำน  
     4.วิทยำลัยมีกำรวำงแผนในอนำคตร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำระดับชั้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย  
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ....(นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน)...... 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

   ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

   ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
      
 



486 
 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ☑  ด้านที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำเกษตรด้วย
เทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
        3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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   ☑  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ☑  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:   
    พฤษภำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำตลอดจนบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ท่ำน ในเรื่องของสุขภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดซื้อยำเวชภัณฑ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 เพ่ือให้วิทยำลัยฯ ได้มีควำมพร้อมในกำรดูและรักษำรักษำและพยำบำลเบื้องต้น ในกรณีท่ีบุคลำกรและ
นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือให้บริกำร และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้องและทันที 
    7.2 เพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำทุกคนรู้จักกำรดูแลและป้องกันตนเองจำกโรคภัย 
    7.3 เพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
8. กลุ่มเป้าหมาย: 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประเมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

  30,000.00  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย

กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 
 

จ ำนวนยำและอุปกรณ์มีเพียงพอในกำร
ให้บริกำรทุกคนในวิทยำลัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 
 

คุณภำพของยำและอุปกรณ์ได้มำตรฐำน
ในกำรให้บริกำรกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 วิทยำลัยสำมำรถให้บริกำร และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้องและทันที 
     12.2 บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำทุกคนรู้จักกำรดูแลและป้องกันตนเองจำกโรคภัย 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     - ไม่มี 



489 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  (นางสาวอนัญญา  คงต่อ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา) 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
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     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำเกษตรด้วย
เทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
        3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:   
    กันยำยน – ตุลำคม 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  กำรที่คนเรำจะสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกตินั้นอำศัยปัจจัยหลำยๆอย่ำง ทั้งในด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมสำมำรถ และที่ขำดไม่ได้คือ
ด้ำนสุขภำพทั้งในด้ำนร่ำงกำยและจิตใจสุขภำพนั้นจะเป็นจุดเริ่มในกำรด ำเนินชีวิตของคนเรำ ถ้ำเรำมีสมองก็จะ
ปลอดโปร่ง สำมำรถวิเครำะห์สิ่งต่ำงที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่ำงมีสติรอบคอบและควบคุมให้มันด ำเนินไปเนินอย่ำง
ถูกต้องเหมำะ ในศึกษำก็เช่นกัน ถ้ำครูและนักเรียนมีสุขภำพที่ดีกระบวนกำรเรียนกำรสอนก็จะเกิดขึ้นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ครูอำจำรย์สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงเต็ม รูปแบบ นักเรียนก็สำมำรถรับข้อมูลได้เต็มที่และ
น ำไปต่อยอมในกระบวนกำรต่ำงได้ 
    ในกำรนี้ทำงงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจสุขภำพ
นักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน และบุคลำกร 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกันโรคภัย หรือดูแลรักษำสุขภำพในเบื้องได้ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือตรวจสุขภำพให้กับนักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
     7.2 เพ่ือตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกันโรคภัย หรือดูแลรักษำสุขภำพในเบื้อง
ได้ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย: 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
มีสุขภำพที่แข็งแรง สำมำรถรักษำกำรเจ็บป่วย     
เบื้องต้นได ้
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
         1.1 ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ 

 
750 คน 

 
100.00 

 
75,000.00 

ใช้งบประมำณ
จำกเงิน บกศ. 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 

    

รวมทั้งสิ้น   75,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รับกำรตรวจสุขภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีสุขภำพท่ีดี 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพชัยมีสุขภำพที่ดี และมีควำมรู้เบื้องต้น 
กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกันโรคภัย  
ดูแลรักษำสุขภำพในเบื้องได้ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
      13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  (นางสาวอนัญญา   คงต่อ   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา) 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
      
 
 



495 
 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำเกษตรด้วย
เทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
        3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:   
    ตุลำคม 2565 – พฤษภำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

โรงอำหำรของโรงเรียนเปนสิ่งที่ส ำคัญตอกำรใหบริกำรนักเรียน บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ดังนั้น          
กำรท ำใหโรงอำหำรไดรับกำรรับรองมำตรฐำนจึงเปนเรื่องที่ดีตอสุขภำพของทุกคน จึงไดจัดท ำ โครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือ
ใหบุคลำกรทุกคนไดตระหนักถึงควำมส ำคัญของโรงอำหำรและเปนโรงอำหำรที่ ไดรับกำรรับรองมำตรฐำน ถูก
สุขลักษณะใหผูมำใชบริกำรเกิดควำมมั่นใจ และไววำงใจในกำรใชบริกำร โรงอำหำรของโรงเรียนทุกครั้งที่ใช
บริกำร  
กำรเฝำระวังควำมปลอดภัยดำนอำหำรในโรงอำหำรในโรงเรียน จึงเปนเปำหมำยส ำคัญที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จึงมุงเนนสงเสริมใหมีกำรพัฒนำ และยกระดับโรงอำหำรใหเขำสูเกณฑมำตรฐำน ทั้งนี้โดยกำรตรวจแนะน ำสถำน
ประกอบกำร อยำงสม่ ำเสมอและตอเนื่อง กำรพัฒนำตัวผูประกอบกำรและผูสัมผัสอำหำรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง 
กำรเผยแพรประชำสัมพันธควำมรู ในกำรเลือกซื้อและกำรจัดบริกำรอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกสำร
ปนเปอนที่อำจเปนสำเหตุใหเกิดโรคในระบบทำงเดินอำหำรแกผูประกอบกำร                 และผูบริโภคใน
โรงเรียน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโรงอำหำรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ 
     7.2 เพ่ือควำมปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนผู้เช่ำในกำรเข้ำใช้             โรง
อำหำร  
 

8. กลุ่มเป้าหมาย: 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย              
มีควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำนโรงอำหำร 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร             

  
          

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงโรงอำหำร 

 
 

 
80,000.00 

 
80,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น   80,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย               มีควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้
งำนโรงอำหำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 860 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย              มีควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำน
โรงอำหำร 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีสุขอนำมัยที่ดี แข็งแรง และเจตคติที่ดีในกำรดูแล
สุขภำพ 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้โรงอำหำร 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     - ไม่มี  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    (นำงสำวอนัญญำ   คงต่อ  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

   ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

   ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
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     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ☑  ด้านที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำเกษตรด้วย
เทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
        3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

   ☑  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ☑  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    พฤศจิกำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ด ำเนินกำจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 โดย
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ2564 
จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อม แก่บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เกี่ยวกับแนวทำง
ปฏิบัติในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำกำรดูแลเฝ้ำระวังและป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนำ2019 (COVIC-19) 
ให้กับบุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
    7.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและ ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยสำมำรถ
ป้องกันโรคระบำดด้วยตนเอง 
    7.3 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร ในกำรเฝ้ำระวัง                
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
   7.4 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขำภิบำลอำหำร สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรปรุง ประกอบอำหำรได้ถูกสุขลักษณะ 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมำณกำร 
 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
      1.1ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
  600 บำท X 2 ชั่วโมง 

1 คน 1,200.00 1,200.00 
 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 

    

รวมทั้งสิ้น   1,200.00  
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11.ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  

 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 คน 
บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรแนวทำง
ปฏิบัติกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 860 
 คน 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร 
ปฏิบัติกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ได้อย่ำงถูกต้อง และ
ปลอดภัย 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) และสำมำรถน ำมำพัฒนำปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนตำมก ำหนด 
     12.2 บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร และนักเรียน นักศึกษำ มีกำรป้องกันกำรติดเชื้อจำกโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     - ไม่มี 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    (นายคมกฤช   ธีระแนว   หัวหน้างานปกครอง) 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ      
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง   
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ                 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
     3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้       
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม      
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
     ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ 
      2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม    
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
      9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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      11.  มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:   
    มิถุนำยน – กรกฎำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้เห็น                       ถงึ
ควำมส ำคัญของปัญหำยำเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำม
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำใช้ยำเสพติด(Pcetential Demand) ในกำรส ำรวจสภำพกำรใช้               
สำรเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือด ำรงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ                     
อย่ำงยั่งยืน 
    ดังนั้นเพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์  ส ำหรับงำนปกครองและฝ่ำย
พัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำจึงจัดโครงกำรฯ นี้ขึ้นเพ่ือให้ทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพ่ือ
เป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักศึกษำกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสเกี่ยวข้องกับยำเสพติด จึงได้จัดท ำสรุปผลกำร
ประเมินโครงกำร  ตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่ตรวจพบ สำรเสพติดในปัสสำวะ 
     7.2 เพ่ือให้เพ่ือให้สถำนศึกษำปลอดสำรเสพติด 100% 
     7.3 เพ่ือหำวิธีป้องกันนักศึกษำกลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง จำกกำรใช้สำรเสพติด 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำชั้น ปวช.1  และ ปวส. 1 
ประมำณ 500 คน 

1. เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยตนเองในสถำนศึกษำ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน (หน่วย) 
ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำชุดตรวจสำรเสพติด ยำบ้ำ 
          2.2 ค่ำชุดตรวจสำรเสพติด กัญชำ  
          2.3 ถุงมือ 
          2.4 ผ้ำปิดจมูก 

 
500 ชุด 
500 ชุด 
2 กล่อง 

10 กล่อง 

  
2,500.00 
2,500.00 
1,000.00 
1,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   3,000.00  
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำชั้น ปวช.  และ 
ปวส.  ประมำณ 500 คน 

เพ่ือทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่ตรวจพบ 
สำรเสพติดในปัสสำวะ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 

เพ่ือให้เพ่ือให้สถำนศึกษำปลอดสำรเสพ
ติด 100% 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 สถำนศึกษำได้ทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่พบสำรเสพติดในปัสสำวะ 
     12.2 สถำนศึกษำปลอดสำรเสพติด 100% 
     12.3 สถำนศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันไม่ให้นักศึกษำใช้สำรเสพติด 
     12.4 ลดปัญหำเรื่องอำชญำกรรมและแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำกลุ่มเสพติด 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในวิทยาลัย 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    (นายคมกฤช   ธีระแนว  หัวหน้างานปกครอง) 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ      
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี      

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค        
        มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

    ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

    ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

    ☑  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    ☑  11.  มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

    ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    พฤศจิกำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ตำมท่ีวิทยำลัยกำรอำชีพกำรอำชีพพิชัย ได้มีนโยบำยปรับปรุงพัฒนำกำรศึกษำในทุกๆ ปีกำรศึกษำ  ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำสถำนที่  สิ่งแวดล้อม  อำคำร  อันจะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน  นักศึกษำ  เป็นสิ่ง
ที่ส ำคัญด้ำนหนึ่งเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอน    
     เนื่องจำกในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้จุดเสี่ยงบริเวรภำยในวิทยำลัยฯ หลำยจุด ดังนั้นงำนปกครองซึ่งมีหน้ำที่ 
คอยสอดส่องดูแลนักศึกษำจึงขอจัดท ำโครงกำรติดตั้งกล้องวงปิดบริเวณจุดเสี่ยงภำยในวิทยำลัยฯ เพ่ือควบคุมและ
ยังช่วยดูแลทรัพย์สินในวิทยำลัยฯ ได้อีกทำงหนึ่ง 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิด และพัฒนำระบบวงจรปิด 
     7.2 เพ่ือดูแล และป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้แก่ นักเรียน นักศึกษำ 
     7.3 เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทำงรำชกำรเสียหำย 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรภำยในวิทยำลัย
จ ำนวน 750 คน 

ป้องกันและลดปัญหำทรัพย์สินให้ทำงรำชกำร
เสียหำย แก้ไขปัญหำยำเสพติด ดูแลนักเรียน 
นักศึกษำ ในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำกล้องวงปิด และอุปกรณ์ 

 
 

  
100,000.00 

ใช้ บกศ. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   100,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ภำยในวิทยำลัยจ ำนวน 750 คน 

ป้องกันและลดปัญหำทรัพย์สินให้ทำงรำชกำร
เสียหำย แก้ไขปัญหำยำเสพติด ดูแลนักเรียน 
นักศึกษำ ในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ภำยในวิทยำลัยจ ำนวน 750 คน 

ป้องกันและลดปัญหำทรัพย์สินให้ทำงรำชกำร
เสียหำย แก้ไขปัญหำยำเสพติด ดูแลนักเรียน 
นักศึกษำ ในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
     12.2 เพ่ือกำรป้องกันทรัพย์สินให้ทำงรำชกำรเสียหำย 
     12.3 เพ่ือกำรดูแลนักศึกษำในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 
     12.4 นักศึกษำวิทยำลัยฯ ได้ฝึกปฏิบัติ กำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 
     12.5 มีระบบป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ให้นักเรียน นักศึกษำและทรัพย์สินของทำงวิทยำลัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันงดสูบบุหรี่ 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    (นำยคมกฤช   ธีระแนว   หัวหน้ำงำนปกครอง) 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ      
     3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง   
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ                 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
     3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้       
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม      
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
     ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ 
      2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม    
      8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
      9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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      11.  มีควำมเขม้แข็งท้ังร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:   
    31 พฤษภำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้บัญญัติให้
ผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมส ำหรับทั้ง 3 ด้ำน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำเนินชีวิต 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มีกำรพลวัตร อยู่
ตลอดเวลำ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภำพปัญหำที่รุนแรงในเยำวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย ก็คือปัญหำด้ำน
ยำเสพติดซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำกมหำศำล นอกจำกเป็นกำร
สูญเสียจ ำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงควำมล่มสลำย วิญญำณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ท ำให้
เกิดปัญหำทำงด้ำนสังคมติดตำมมำอีกมำกมำย กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนั้นเป็นกำรยำกล ำบำก ทั้งในด้ำนกำรใช้
งบประมำณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลำอันยำวนำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยในฐำนะเป็นองค์กรที่ ต้องดูแล
รับผิดชอบ กลุ่มเยำวชนดังกล่ำวเห็นว่ำกำรป้องกันโดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจนับเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่
ท ำให้เยำวชนปลอดภัยจำกยำเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจำกกำรดูแลของสถำบันครอบครัว วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยเป็นวิทยำลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำในชั่วของวัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจำกนักเรียน 
นักศึกษำอยู่ในช่วงอำยุที่ก ำลังอยำกรู้ อยำกลอง จำกประสบกำรณ์พบว่ำ เมื่อนักเรียนเข้ำสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่ม
เข้ำไปทดลองใช้ยำเสพติดดังกล่ำวจนท ำให้ต้องเสียคนและเสียกำรเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยำลัยกำ รอำชีพ
พิชัย ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในปัญหำดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มี
โครงกำรนี้ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และสำรเสพติด 
    7.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
     7.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติดให้โทษ 
    7.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำสำมำรถหำวิธีกำรปฏิเสธหลีกเลี่ยงยำเสพติดให้โทษทุกชนิด 
     7.5 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ ๗50 คน 
 
 

นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสำร
เสพติด มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิต
อยู่ได้และปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจน
สำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคม 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร               

  
        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร               

  
        

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ป้ำยโครงกำร 
          2.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น กระดำษชำรท์ 
โฟม สีแมจิ ฯลฯ 
          2.3 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องวันงดสูบ
บุหรี่ .2X0.80 ซม. 

 
 
 
 
 
 

  
1,500.00 
3,000.00 

 
1,500.00 

 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 



518 
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องบุหรี่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจำกบุหรี่ 

นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัยของสำรเสพติด มีทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้และ 
ปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจน
สำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ของสังคม 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสำรเสพติด มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้
และปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจนสำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคม 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำกิจกรรมและขั้นตอนต่ำง 
ๆ 
     13.2 เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ขัดข้องต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มด ำเนินโครงกำรและระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร 
    13.3 เพ่ือให้ได้แนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปัจจัยน ำเข้ำ กิจกรรมและขั้นตอนต่ำง ๆ ของโครง 
    13.4 เพ่ือให้ใช้ทรัพยำกรได้เต็มที่ คุ้มค่ำ เกิดกำรประหยัดทรัพยำกรต่ำงๆ ของโครงกำร 
    13.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยคมกฤช   ธีระแนว  หัวหน้ำงำนปกครอง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ   
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

   ☑  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

   ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ☑  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนนุ ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

    ☑  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  

    ☑  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน    

    ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

    ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

    ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ปัจจุบันอุบัติภัยจำกกำรจรำจรก่อให้เกิดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในปีหนึ่งๆ อย่ำง
มหำศำล  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุบัติเหตุจรำจรอันเนื่องมำจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บำดเจ็บ และ
พิกำร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยำวชน อันเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีค่ำในกำรพัฒนำประเทศ    แต่ต้องมำเสียชีวิต 
บำดเจ็บ และพิกำรก่อนที่จะท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ และจำกกำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยของบริษัทฮอนด้ำ เซฟตี้ไทยแลนด์ จ ำกัด และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ
สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์มีพฤติกรรมกำรขับข่ีที่ไม่ปลอดภัย  มีกำรเสพสำรเสพติด 
มึนเมำ ประมำท คึกคะนอง และไม่เคำรพกฎจรำจร ประกอบกับสภำพของรถจักรยำนยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่ำนี้
ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่ำว  
    ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำนึกในด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจรในวิทยำลัย โดยกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้และทักษะในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ถูกต้อง และปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในวัยเด็กและ
เยำวชน  งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%  เสริมสร้ำง
วินัยจรำจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ ทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสำรได้มีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่จักรยำนยนต์ 
    7.2 เพ่ือช่วยลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยำนยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทำงถนน 
    7.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ สวมหมวกนิรภัย 100% 
    7.4 เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน กำรสอน ให้เกิดประสิทธิภำพ 
    7.5 ส่งเสริมและสร้ำงระเบียบวินัยกำรจรำจร ให้กับบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
    7.6 เพ่ือให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักกำรขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 
    7.7 เพ่ือลดอุบัติเหตุจรำจรให้น้อยลงตำมนโยบำยของรัฐบำล 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 750 คน 

   บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  เดินทำงด้วย
รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% 

 
 



522 
 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
  

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน (หน่วย) 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  2 ท่ำน 
(600 x 6 ชั่วโมง) 

 
  

  
7,200.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
2.1 ป้ำยโครงกำร ขำดขนำด 
2.2 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำง 500 คน 25 บำท 

 
 
 

500 คน 

 
 
 

25.00 

 
3,800.00 
2,500.00 

12,500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   4,000.00  
รวมทั้งสิ้น   18,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 700 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัย 100 % 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจำกบุหรี่ 

คณะครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย  เป็นตัวอย่ำงในกำรขับข่ี
รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรขับข่ี
ปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยำนยนต์ 
     12.2 ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยำนยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทำงถนน 
     12.3 บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ สวมหมวกนิรภัย 100% 
     12.5 บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัยกำรจรำจร 
     12.6 บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้องตำม
หลักกำรขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 
    12.7 ลดอุบัติเหตุจรำจรให้น้อยลงตำมนโยบำยของรัฐบำล 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
    13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
    13.2 รำยงำนผล PDCA  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยคมกฤช   ธีระแนว  หัวหน้ำงำนปกครอง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ   
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ☑  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนนุ ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

    ☑  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  

    ☑  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน    

    ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

    ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

    ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    สิงหำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้บัญญัติให้
ผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมส ำหรับทั้ง 3 ด้ำน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำเนินชีวิต 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มีกำรพลวัตร อยู่
ตลอดเวลำ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภำพปัญหำที่รุนแรงในเยำวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย ก็คือปัญหำด้ำน
ยำเสพติดซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำกมหำศำล นอกจำกเป็นกำร
สูญเสียจ ำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงควำมล่มสลำย วิญญำณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ท ำให้
เกิดปัญหำทำงด้ำนสังคมติดตำมมำอีกมำกมำย กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนั้นเป็นกำรยำกล ำบำก ทั้งในด้ำนกำรใช้
งบประมำณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลำอันยำวนำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยในฐำนะเป็นองค์กรที่ต้องดูแล
รับผิดชอบ กลุ่มเยำวชนดังกล่ำวเห็นว่ำกำรป้องกันโดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจนับเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่
ท ำให้เยำวชนปลอดภัยจำกยำเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจำกกำรดูแลของสถำบันครอบครัว วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยเป็นวิทยำลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำในชั่วของวัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจำกนักเรียน 
นักศึกษำอยู่ในช่วงอำยุที่ก ำลังอยำกรู้ อยำกลอง จำกประสบกำรณ์พบว่ำ เมื่อนักเรียนเข้ำสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่ม
เข้ำไปทดลองใช้ยำเสพติดดังกล่ำวจนท ำให้ต้องเสียคนและเสียกำรเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในปัญหำดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มี
โครงกำรนี้ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือควบคุมกำรขยำยตัวของปัญหำยำเสพติด และลดกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
    7.2 เพ่ือปลุกจิตส ำนึกของเด็กนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงพิษภัยยำเสพติดที่มี
ผลต่อร่ำงกำย สุขภำพอนำมัย และส่งผลกระทบต่อปัญหำสังคมตลอดจนควำมม่ันคงของชำติ 
   7.3 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษำให้ห่ำงไกลยำเสพติด 
   7.4 เพ่ือเป็นกำรรวมพลังจำกทุกภำคส่วนของสังคม ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 700 คน 

   นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันห่ำงไกลยำเสพติด 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน (หน่วย) 
ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1ค่ำตอบแทนวิทยำกร                   
จ ำนวน 2 ท่ำน (600 x 6 ชั่วโมง) 

  
 

 
7,200 

 

         รองบ อบต 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำอำหำรว่ำง  
          2.2 ป้ำยไวนิล รณรงค์เรื่องชนิดและ
โทษ ขนำด 5X1.2 ม. 
          2.3 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องชนิด
และโทษ ขนำด 1.2X0.80 ซม. 
          2.4. ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่ 
ห้องน้ ำ 
          2.5 แมสปิดปำก 
          2.6 ถุงขยะด ำขนำด 26 นิ้ว 

 
500 คน 

 
 

 

 
25.00 

 
12,500.00 
1,500.00 

 
1,500.00 

 
1,500.00 

 
1,300.00 

500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   4,000.00  
รวมทั้งสิ้น   30,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องโทษของยำเสพติด 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 
 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรมีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันห่ำงไกลยำเสพติด 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำรู้เท่ำทันโทษของสำรเสพติด 
     12.3 นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดยำเสพติด 
     12.4. นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
     12.5. งำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ และเครือข่ำยมีแนวร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้กับ
นักเรียน นักศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยคมกฤช   ธีระแนว  หัวหน้ำงำนปกครอง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ   
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ☑  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
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กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนนุ ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

   ☑  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  

   ☑  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน    

   ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    กรกฎำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเป็นสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ ในระดับชั้น ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน  50  คน และก ำลังอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง ๑๕-๒๐ ปี ซึ่งเป็นวัย
ที่มีควำมเสี่ยงในสภำวะสภำพแวดล้อมและสังคม อยำกรู้ อยำกเห็นและมีควำมอยำกลองสิ่งเร้ำกระตุ้นใหม่ ๆ 
ตลอดเวลำ ปัจจุบันปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท้องก่อนวัยอันควร เป็นปัญหำหนึ่งที่สังคมปัจจุบันควรตระหนัก
และสร้ำงภูมิคุ้มกัน กันอย่ำงจริงจัง 
    จำกกำรน ำเสนอข่ำวอย่ำงแพร่หลำยในสังคมโลกออนไลน์จะเห็นได้ว่ำข่ำวกำรทิ้งเด็กทำรกตำม  ถังขยะ ตำม
แหล่งชุมชนแอดอัด และรถสำธำรณะ หรือแม้แต่ห้องน้ ำสำธำรณะ ยังมีปรำกฏอยู่ตลอดเวลำตำม  หน้ำ
หนังสือพิมพ์ ข่ำว ออนไลน์ ทั้งนี้ปัญหำที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมำจำกกำรท้องก่อนวัยอันควร มีส่วนกระทบต่อ  สภำพ
จิตใจและสุขภำพของผู้พบเห็นและอ่ำนข่ำว ปัญหำเหล่ำนี้ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและ
สอนวิธีกำรรับมือที่ถูกต้อง 
    ดังนั้น วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะจัดอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย คือนักเรียน นักศึกษำ
ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ซึ่งเป็นวัยที่มีอำยุระหว่ำง ๑๕-๒๐ ปี เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
เรียนรู้ วิธีกำรแก้ไขปัญหำ และสร้ำงเครือข่ำยเมื่อนักเรียน นักศึกษำ ประสบปัญหำ หำแนวทำงกำรแก้ไขท่ีถูกต้อง 
ลดควำมเสี่ยงในกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรดูแลสุขภำพให้สมวัย 
    7.2 เพ่ือป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
    7.3 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มป้องให้แก่วัยรุ่น 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 700 คน 

ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1ค่ำตอบแทนวิทยำกร                   
จ ำนวน 3 ท่ำน (600 x 6 ชั่วโมง) 

  
 

 
10,800.00 

 

       รองบอบต 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ป้ำยไวนิลขนำด กว้ำง 3 เมตร 
สูง 1.๕ เมตร “โครงกำรวัยใสใส่ใจสุขภำพ
ป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” 
          2.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
          2.3 กระดำษ A4 
          2.4 ยำงลบดินสอ 
          2.5 กระดำษบรู๊ฟ 
          2.6 ปำกกำไวท์บอร์ด สีน้ ำเงิน 
          2.7 ถุงยำงอนำมัย 
          2.8 สื่อกำรสอนและอบรมเรื่องเพศ 
เป็น ป้ำย X-Stand พร้อมขำตั้ง 

 
 
 

 
500 คน 
11 รีม 
1 ก้อน 
10 แผ่น 
12 แท่ง 
43 กล่อง 
5 ป้ำย 

 
 
 
 

25.00 
110.00 

5.00 
3.00 

20.00 
30.00 

650.00 
 

 
675.00 

 
 

12,500.00 
1,210.00 

5.00 
30.00 

240.00 
1,290.00 
3,250.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   30,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องโทษของยำเสพติด 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 
 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรมีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันห่ำงไกลยำเสพติด 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำรู้เท่ำทันโทษของสำรเสพติด 
     12.3 นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดยำเสพติด 
     12.4. นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
     12.5. งำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ และเครือข่ำยมีแนวร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้กับ
นักเรียน นักศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นำยชูชล   สธุรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
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   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12 ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    มกรำคม – มีนำคม 2566  
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กำรแข่งขันทักษะวิชำพ้ืนฐำน และกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพเป็นกำรมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้เรียนรู้โดย
กำรปฏิบัติจริงมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม และฝึกให้มีลักษณะกำรเป็นผู้น ำที่ดีมีเหตุผล โดยมีหลักกำรในกำร
ด ำเนินกำรตลอดจนกำรจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น 
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรกำรเปิดประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทยและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพ และด้ำนวิชำกำรให้แก่นักเรียน นักศึกษำ อีกทั้งยังเป็นกำรคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมกำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดต่อไป 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำสมำชิกองค์กำร
วิชำชีพฯ เข้ำร่วมโครงกำรฯจ ำนวน 750 คน 

บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำสมำชิกองค์กำร
วิชำชีพฯ เข้ำร่วมโครงกำรฯจ ำนวน 750 คน 

 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1ป้ำยโครงกำร เปิดประชุมทำง
วิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย และกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
ทักษะพ้ืนฐำน ระดับสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ขนำด 3*1.5 เมตร 
         2.2 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/70G 
         2.3 แฟ้มห่วง 1 “ตรำช้ำง NO.221  
         2.4 ไส้แฟ้ม ขนำด A4 
         2.5 ป้ำยชื่อคล้องคอแนวตั้ง 
         2.6 ตลับโยโย่แบบหมุน 
         2.7 ริบบิ้นรำงวัล 

 
1 ป้ำย 

 
 
 
 
 

21 รีม 
20 แฟ้ม 
33 ห่อ 
12 อัน 
12 อัน 
16 อัน 

 
675.00 

 
 
 
 
 

98.00 
50.00 
15.00 
10.00 
29.00 
19.00 

 
675.00 

 
 
 
 
 

2,058.00 
1,000.00 

495.00 
120.00 
348.00 
304.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   3,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำ
สมำชิกองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 750 คน 

บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำ
สมำชิกองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วม
โครงกำรฯจ ำนวน 750 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำ
สมำชิกองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 750 คน 

บุคลำกร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษำ
สมำชิกองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วม
โครงกำรฯจ ำนวน 750 คน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 มีนักศึกษำสมำชิก องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เพิ่มข้ึน 
     12.2 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษำสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยเข้ำร่วม
กิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 ผลประเมินระดับสถำนศึกษำ 
     13.2 ผลประเมินระดับจังหวัด 
     13.3 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2566 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์      
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 

  ☑  1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ☑  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ☑  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ☑    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    

   ☑  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ☑  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ☑  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ☑  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ☑  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     เพ่ือพัฒนำลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีควำม
รับผิดชอบ และช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสำมัคคีและเจริญก้ำวหน้ำ ทั้งนี้เพ่ือควำมสงบสุข                 
และ ให้มีนิสัยในกำรสังเกตจดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนให้รู้จัก
บ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณีวัฒนธรรมและควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ  ทำงกลุ่มงำนลูกเสือวิสำมัญ  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยจึงได้จัดท ำโครงกำรข้ึน 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 ให้มีนิสัยในกำรสังเกตจดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
    7.2 ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
    7.3 ให้รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
    7.4 ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณีวัฒนธรรมและควำมม่ันคงของประเทศชำติ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย: 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 250 คน ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและ

เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบ ำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 
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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประเมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (จ ำนวน 6 มื้อ มื้อละ 35 
บำท) x จ ำนวน 44 คน 
          1.2 ค่ำเครื่องปัจฉะมังสำหำร 

  
 

 
9,240.00 
 
1,910.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1ป้ำยโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมพิธีประจ ำ
กองและประดับแถบสำมสีลูกเสือวิสำมัญ                     
ปีกำรศึกษำ 25๖๕ ขนำด4*2 เมตร 
           2.2 น้ ำมันก๊ำด 
           2.3 เทียนไข เบอร์ 21 สีขำว 
           2.4 แถบ 3 สี สีเขียว,แดง,เหลือง 
           2.5 ลูกแก้ว  
           2.6 เชือกไนล่อน สีแดง ขนำด 5 มม.  
ยำว 100 เมตร 
           2.7 ยำกันยุงชนิดทำ  
           2.8 ยำกันยุง แบบจุด 
           2.9 เชือกฟำงม้วนเล็ก (คละสี) 
           2.10 กระดำษปรู๊ฟสร้ำงแบบ 
           2.11 ปำกกำเคมี ๒ หัว (คละสี) 
           2.12 กระดำษชำร์ทสี 
           2.13 กระดำษ A4 80 แกรม/500 แผ่น 
           2.14 ลูกโป่ง คละแบบ คละสี 50 ลูก/แพ็ค 
           2.15 ถุงขยะ ขนำด 24* 28 นิ้ว  
           2.16 ขันน้ ำ 

 
1 ป้ำย 
 
 
5 ขวด  
4 ห่อ 
180 อัน 
1 แผง 
3 ม้วน 
 
10 ขวด 
12 กล่อง 
30 ม้วน 
10 แผ่น 
12 ด้ำม 
10 แผ่น 
5 รีม 
5 ถุง 
10 แพ็ค 
20 ใบ 

 
1,200.00 
 
 
65.00 
135.00 
10.00 
98.00 
480.00 
 
59.00 
49.00 
6.00 
4.00 
12.00 
10.00 
110.00 
99.00 
52.00 
12.00 

 
1,200.00 
 
 
325.00 
540.00 
1,800.00 
98.00 
1,440.00 
 
590.00 
588.00 
180.00 
40.00 
144.00 
100.00 
550.00 
495.00 
520.00 
240.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ 

จ ำนวน 250 คน 
มีกำรจัดโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมเข้ำค่ำยพักแรม
พิธีประจ ำกองและประดับแถบสำมสีลูกเสือ
วิสำมัญ  ปีกำรศึกษำ 2565 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ 
จ ำนวน 250 คน 

ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบ
วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบ ำเพ็ญตนเพื่อ
สำธำรณะประโยชน์ ให้มีนิสัยในกำรสังเกตจดจ ำ 
เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองรักษำและส่งเสริมจำรีต
ประเพณีวัฒนธรรมและควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณะ
ประโยชน์ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ครั้งที่ 24 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ        
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 

  ☑  1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ☑  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ☑  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ☑    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    

   ☑  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ☑  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ☑  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ☑  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ☑  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ☑  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ☑  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ธันวำคม 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออกก ำลัง
กำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้                
รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญ
งอกงำมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมท่ีตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้
นกัเรียนได้แสดงศักยภำพทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่  
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำสี
ภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แก่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับสถำนศึกษำ 
    7.2 เพ่ือส่งเสริมกำรมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 
    7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ  กำรศึกษำ 
    7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 750 คน เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำที่ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
      2.1ป้ำยไวนิล “โครงกำรกีฬำภำยใน
วิทยำลัยฯ ต้ำนภัยยำเสพติด” ขนำด8*1.2
เมตร 
      2.2 ป้ำยไวนิลพิธีเปิด “โครงกำรกีฬำ
ฯ” ขนำด 2*1 เมตร 
      2.3 ป้ำยไวนิล ชื่อวิทยำลัยขนำด 2.2
เมตร*67 ซม. 
      2.4 เทปโอพีพี 2 นิ้วx45 หลำ 
น้ ำตำล 
      2.5 โฟมอัด ขนำด 5 มม. 
      2.6 สีสะท้อนแสง กันน้ ำ มำสเตอร์
อำร์ต 120 CC. ทุกสี 
      2.7 เชือกไนล่อน (สีขำว) 
      2.8 ถ่ำน AA แพค 2 ก้อน 
      2.9 ปูนขำว 
      2.10แปรงทำสี 1 นิ้ว 
      2.11 แปรงทำสี 2 นิ้ว 
      2.12 ลวดมัดเหล็ก 
      2.13 ตะปู 3 นิ้ว 
      2.14 ตะปู 2 นิ้ว 
      2.15 ตะปู 1 นิ้ว 
      2.16 ลูกโป่ง 50 ลูก/แพค 
      2.17 กำแฟ 
      2.18 โอวัลติน 
      2.19 ชำลิปตัน 
      2.20 ผ้ำเย็น 
      2.21 เครื่องดื่มเกลือแร่ 
      2.22 น้ ำมันมวย 

 
 
 

  
1,440.00 
 
 
300.00 
 
330.00 
 
140.00 
 
275.00 
450.00 
 
265.00 
156.00 
760.00 
15.00 
15.00 
178.00 
75.00 
65.00 
60.00 
110.00 
260.00 
270.00 
105.00 
520.00 
290.00 
270.00 
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      2.23 พลุ 
      2.24 กระสอบ 
      2.25 เชือกไนล่อน 
      2.26  ลูกฟุบอลเบอร์5 Molten 
      2.27 ธงกีฬำ ผ้ำต่วน ขนำด 60X90 
ซม. สีม่วง สีส้ม สีเขียว สีฟ้ำ 
      2.28 ธงกีฬำ ผ้ำต่วน ขนำด 80X120 
ซม.สีม่วง สีส้ม สีเขียว สีฟ้ำ 
      2.29 ค่ำลูกโป่งในพิธีเปิด 
      2.30 ริบบิ้น 
      2.31 ริบบิ้นดอกส ำเร็จ 
      2.32  ป้ำยติดถ้วยรำงวัล 
      2.33 น้ ำเปล่ำ 
      2.34 น้ ำแข็ง 
      2.35 น้ ำแข็งก้อน 
      2.36 วงดุริยำงค์ 
      2.37 เครื่องเสียง 
      2.38 ขนมปังปีบ (ขนำดกลำง) 
      2.39 ขนมปังปีบ (ขนำดเล็ก) 
      2.40 ขนมซอง 
      2.41 ขนมกีฬำพ้ืนบ้ำน 
      2.42  ขนมโก๋ 
      2.43 โค้กเล็ก 
      2.44 ลูกโป่ง 
      2.45 ชุดเข็ม+ด้ำย 
      2.46 กล้วยน้ ำว้ำ 
      2.47 แป้งมัน 
      2.48 กำงเกงใน 
      2.49 หนงัยำง 
      2.50 หลอด 
      2.51 ตะเกียบ 

1,920.00 
260.00 
360.00 
640.00 
560.00 
 
1,080.00 
2,400.00 
40.00 
10.00 
325.00 
750.00 
2,000.00 
900.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,200.00 
400.00 
1,250.00 
50.00 
48.00 
150.00 
80.00 
30.00 
18.00 
80.00 
20.00 
20.00 
20.00 
40.00 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  750 คน ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรเข้ำร่วม
กำรแข่งขันระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรเข้ำร่วม
กำรแข่งขันระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับภำค  
 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ        
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    พฤษภำคม – มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออกก ำลัง
กำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้             
รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญ
งอกงำมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมท่ีตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภำพทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 
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    7.2 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 
    7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ 
    7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 50 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 
อย่ำงน้อย 4 รำยกำร 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร               

  
        

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                     

  
  

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำเสื้อกีฬำ 

 
50 ชุด 

 
300.00 

 
15,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   15,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  50 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 4 รำยกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และ
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้
แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 4 รำยกำร 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมและให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ        
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    สิงหำคม – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออกก ำลัง
กำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ   
รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมที่ตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภำพทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ 
    7.2 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 
    7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ 
    7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 5 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                     

  
  

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

 
1 ชุด 

 
 

 
10,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  5 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และ
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้
แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นำยชูชล   สธุรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ        
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    สิงหำคม – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออกก ำลัง
กำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้
อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมท่ีตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภำพทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีวศึกษำ ระดับภำค ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับภำค 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับภำค 
   7.2 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 
   7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ 
   7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 10 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                     

  
  

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

 
1 ชุด 

 
 

 
15,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  10 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และ
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้
แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
    13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สี 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์      
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    จุดมุ่งประสงค์ของขบวนกำรลูกเสือ  คือ  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ซ่ึงศักยภำพทำงกำย  สติปัญญำ 
สังคม จิตใจและศีลธรรม ให้แก่เยำวชนเป็นรำยบุคคล  เพ่ือให้เขำเป็นพลเมืองดี  มีควำมรับผิดชอบ  ในฐำนะที่
เป็นสมำชิกของชุมชนในท้องถิ่น  ในชำติ  และในชุมชนระหว่ำงนำนำชำติ” 
     กำรที่จะด ำเนินกำรฝึกอบรมเยำวชนให้บรรลุอุดมกำรณ์ของลูกเสืออย่ำงสูงสุด ดูเหมือนว่ำจะเป็นปัญหำที่ยำก
มำก  ถ้ำหำกจะพิจำรณำจำกปัจจัยและสิ่งต่ำง ๆ  ที่จะเข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะชี้ว่ำ  ควำมเพียรพยำยำมของเรำที่
จะฝึกอบรมเยำวชนนั้นประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวอย่ำงไร  ซึ่งจะไม่มีค ำตอบส ำเร็จรูปที่จัดท ำไว้  แต่เรำ
จะต้องเพียรพยำยำมรวบรวมข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เรำพิจำรณำเห็นว่ำเป็นเงื่อนไขแห่งควำมส ำเร็จเป็น
คู่มือหรือแนวทำงขึ้นไว้  ถ้ำหำกได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว  ก็หวังได้ว่ำโอกำสที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จนั้น  อำจจะพึงหวังได้  แม้ว่ำจะไม่สำมำรถรับประกันได้ก็ตำม  แต่ถ้ำผู้ใดละทิ้งเงื่อนไขที่ได้รวบรวมไว้
นั้นไปเพียงข้อหนึ่งข้อใด  ควำมล้มเหลวในกำรพัฒนำลูกเสือ  ให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำตินั้น  
ก็อำจเกิดข้ึนได้  ซึ่งกำรกระท ำเยี่ยงนี้สำมำรถรับประกันควำมล้มเหลวได้อย่ำงแน่นอน 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ืออบรมให้พี่เลี้ยงลูกเสือวิสำมัญมีศักยภำพที่ดีในกำรเตรียมพร้อมฝึกฝนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
    7.2 เพ่ือให้ลูกเสือกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
    7.3 เพ่ือให้ลูกเสือสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 250 คน ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                   

  
    

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
          1.1 เครื่องกระยำบวช 
          1.2 เครื่องปัจฉะมังสำหำร 
          1.3 ค่ำจัดท ำบำยศรี 
          1.4 ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ 

 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 คน 

 
 

 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรเดย์แคมป์ประดับแถบ ๒ สี  
ขนำด ๑.๘*๒ เมตร 
     2.2 แถบสองสี (เขียว เหลือง) 
     2.3 ธงสีเขียว ๖๐*๙๐ เซนติเมตร 
     2.4 ธงสีแดง ๖๐*๙๐ เซนติเมตร 
     2.5 ธงสีเหลือง ๖๐*๙๐ เซนติเมตร 
     2.6 หัวกรีเสำธง 
     2.7 ป้ำยติดเสื้อ นำยหมู่ 
     2.8 ป้ำยติดเสื้อ รองนำยหมู่ 
     2.9 ป้ำยติดเสื้อ พลำธิกำร 
     2.10 ปำกกำลูกลื่น 
     2.11 ยำงลบ 

 
๑ ป้ำย 

 
๑๘๐ อัน 

๓ ผืน 
๑ ผืน 
๑ ผืน 
๑ อัน 

๑๐ อัน 
๑๐ อัน 

๘ อัน 
๕ ด้ำม 
๑ ก้อน 

 
๕๔๐.๐๐ 

 
๑๐.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๓๒.๐๐ 

๘๒๐.๐๐ 
๕๙.๐๐ 
๕๙.๐๐ 
๕๙.๐๐ 

๕.๐๐ 
๓.๐๐ 

 
๕๔๐.๐๐ 

 
๑,๘๐๐.๐๐ 

๙๖.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๓๒.๐๐ 

๘๒๐.๐๐ 
๕๙๐.๐๐ 
๕๙๐.๐๐ 
๔๗๒.๐๐ 

๒๕.๐๐ 
๓.๐๐ 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ 
จ ำนวน 250 คน 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มี
ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่
ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ 
จ ำนวน 250 คน 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน มี
ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่
ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน และลูกเสือวิสำมัญ จ ำนวน 250 คน มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
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     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     กำรถวำยเทียนพรรษำเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อมำแต่โบรำณ ในอดีตนั้นควำมเจริญทำงเทคโนโลยีนั้นยังไม่มี
ให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน กำรด ำเนินชีวิตต้องอำศัยธรรมชำติเป็นหลัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแสงสว่ำงก็ต้องอำศัย
แสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์  กำรหุงหำอำหำรก็อำศัยเศษไม้เป็นเชื้อเพลิงประกอบกำรปรุงอำหำรรับประทำน ใน
ยำมค่ ำคืนก็ก่อหรือสุ่มไฟให้เกิดแสงสว่ำง เพ่ือป้องกันสัตว์ร้ำย เพ่ือใช้ควันไล่แมลงต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมอบอุ่น
แก่คนและสัตว์ และนอกจำกนี้ก็เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้สะดวก ไฟหรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของกำรด ำเนินกิจกรรมชีวิต ในอดีตยำมค่ ำคืนที่พระภิกษุสำมเณรจะสวดมนต์หรือท่องต ำรับต ำรำ ก็ต้อง
อำศัยแสงสว่ำงจำกคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซึ่งสิ่งดังกล่ำว ค่อนข้ำงท่ีจะหำค่อนข้ำงยำกและล ำบำก ชำวบ้ำนจึง
พร้อมใจกันไร่เรี่ยขี้ผึ้งจำกผู้มีจิตศรัทธำมำหล่อเป็นเทียนและน ำไปถวำยพระสงฆ์ที่จ ำพรรษำที่วัดนั้น ๆ และก็มี
ควำมเชื่อว่ำกำรถวำยเทียนพรรษำเป็นกำรให้แสงสว่ำง ซึ่งจะมีอำนิสงค์ให้แก่ผู้ถวำยมีภูมิปัญญำที่เฉลียวฉลำด คิด
สิ่งใดมีควำมแตกฉำน ตลอดจนสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคนั้น ๆ ได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์อันเนื่องมำจำกได้ให้
แสงสว่ำงแก่พระสงฆ์ 
    ในวำระใกล้ช่วงเวลำเข้ำพรรษำ งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำและบ ำเพ็ญตนเป็นพุทธมำมะกะ เพ่ือให้คณะครู บุคลำกร และ
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้ตระหนักถึงคุณค่ำ และร่วมสืบสำนประเพณีท่ีงดงำมของไทย 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชำวพุทธให้มีควำมม่ันคงสืบต่อไป 
    7.2 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 
    7.3 เพ่ือท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เข้ำร่วม
โครงกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร 
อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์
และมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 เทียนจ ำน ำพรรษำ ขนำด ๙ x ๙๐ ซม. 
          2.2 ป้ำยโครงกำรถวำยเทียนพรรษำและ
บ ำเพ็ญตนเป็นพุทธมำมกะ   ขนำด   ๓ x ๑.๕ เมตร 

 
3 ต้น 
1 ป้ำย 
 

 
775.00 
675.00 

 
2,325.00 

675.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 

 
 

   

รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำง
น้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำน
บันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์และมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำง
น้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำน
บันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์และมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์และมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
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     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำ จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำย
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2540 โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ตั้ง 154 หมู่ 1 ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 มีพ้ืนที่ 131 ไร่ 9 ตำรำงวำ เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. 4 แผนก
วิชำ คือ แผนกวิชำช่ำงยนต์ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ แผนกวิชำกำรบัญชี และแผนกวิช ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และใน
วันที่ 18 มิถุนำยน 2560 จะครบก ำหนดกำรก่อตั้งวิทยำลัยฯ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย และงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำจึงได้จัดกิจกรรม
ท ำบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ทั้งคณะครู 
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชำวพุทธให้มีควำมม่ันคงสืบต่อไป 
    7.2 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 
    7.3 เพ่ือท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ท ำนุ
บ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร               

  
        

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1.1 ค่ำเครื่องเสียง 

   
2,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
     2.2 ปัจจัยถวำยพระ 
     2.3 ด้ำยสำยสิญจน์ 
     2.4 ค่ำปิ่นโตถวำยพระ 
     2.5 ค่ำชุดสังฆทำน 
     2.6 ดอกไม้สด ถวำยพระ 
     2.7 ธูป-เทียน 

  
 

 
700.00 

3,000.00 
800.00 

3,000.00 
3,000.00 

500.00 
500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   13,500.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
    12.1 นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
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     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ธันวำคม 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน: 
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     แผ่นดินที่มีประชำชนยึดครอง มีอำณำเขตที่แน่นอน มีกำรปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้น ำเป็นผู้ปกครองประเทศ
และประชำชนทั้งหมด ด้วยกฎหมำยที่ประชำชนในชำตินั้นก ำหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย  มีกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศำสนำพุทธ เป็นศำสนำประจ ำชำติ มีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติของตนเอง สืบทอดกันมำจำกบรรพบุรุษเป็นเวลำ
ยำวนำน ผู้ที่มีควำมรักชำติ จะช่วยกันปกป้องรักษำชำติ ไม่ให้ศัตรูมำรุกรำนหรือท ำร้ำยท ำลำย เพ่ือให้ลูกหลำนได้
อยู่อำศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยควำมสงบสุขสืบไป 
             ค ำสอนขององค์พระศำสดำแต่ละพระองค์  ศำสนำทุกศำสนำมีไว้เพ่ือสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้
ทีร่ักศำสนำ จะเป็นผู้ที่น ำค ำสอนของแต่ละศำสนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันละควำมชั่ว กระท ำแต่ควำม
ดี และท ำจิตใจให้สะอำดปรำศจำกเครื่องเศร้ำหมอง คือ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศำสนำ จึง
เป็นผู้ที่ไม่น ำค ำสอนของศำสนำนั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละควำมชั่ ว ไม่ประพฤติดี ไม่ช ำระจิตใจให้สะอำด
ปรำศจำกกิเลส ปล่อยให้ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงครอบง ำจิตใจ พระเจ้ำแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของ
ประเทศ มีหน้ำที่ปกครองประชำชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตำมกฎหมำย ตำมครรลองคลองธรรมจำรีต
ประเพณีวัฒนธรรมของชำตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรง
ปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม ทรงให้แนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของปวงชนชำวไทย น ำควำมเจริญรุ่งเรืองควำมผำสุกมำสู่  พสกนิกรถ้วนหน้ำ มีควำม
เป็นอยู่อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข มีควำมรู้รักสำมัคคีกลมเกลียว  เรำควรประพฤติตนเป็นคนดีถวำยเป็นพระรำชกุศล 
และถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สถำบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเรำอย่ำงมำก เพรำะชำติ 
คือ แผ่นดินที่เรำอยู่อำศัย ศำสนำ คือ ค ำสอนขององค์พระศำสดำแต่ละพระองค์ที่สอนให้เรำทุกคนเป็นคนดี และ
พระมหำกษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้ำนเมืองโดยธรรม เพ่ือควำมสงบสุขของพสกนิกรชำวไทย เรำทุกคนจึงควรรัก
ชำติ รักศำสนำ รักพระมหำกษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักธรรม เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุข 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่เป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำว
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
   7.2 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อท่ำน
พระยำพิชัยดำบหักที่เป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำววิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย 

 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร       

  
                

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
          1.1 เครื่องกระยำบวช 
          1.2 เครื่องปัจฉะมังสำหำร 
          1.3 ค่ำจัดท ำบำยศรี 
          1.4 ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ 

 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 คน 

 
 

 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….              
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น   9,000.00  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  750 คน ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำม
ควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่
เป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำววิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  750 คน ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำม
ควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่
เป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำววิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่เป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำว
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกจิชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
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        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
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   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
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     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     กิจกำรลูกเสือเป็นกระบวนกำรพัฒนำเยำวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยำวชนยึดถือปฏิบั ติตำมกฎ ค ำปฏิญำณและ
อุดมกำรณ์ของลูกเสือ เป็นกำรพัฒนำเยำวชนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รอบรู้ ใฝ่หำประสบกำรณ์ใหม่ ๆ เสริมสร้ำง
ศักยภำพในแขนงวิทยำกำรตำมที่สนใจ พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยคุณธรรม ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยโดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็น
ฐำนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
           จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ(กลุ่มงำนลูกเสือวิสำมัญ) ฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำร นักเรียน นักศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ หลักสูตร
วิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองขั้นควำมรู้เบื้องต้น (A.T.C.) ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำมเข้ำใจจุดหมำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรในกำรฝึกอบรม
เยำวชน โดยวธิีกำรของลูกเสือในกำรฝึกอบรมแผนใหม่ ตำมแนวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ 
    7.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือ ตำม แนวกำรฝึกอบรม แผนใหม่
ได้ 
    7.3 เพ่ือให้สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบริหำรงำนลูกเสือในกองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 
    7.4 เพื่อน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำลูกเสือ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยจ ำนวน 3 คน
  

เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำมเข้ำใจ จุดหมำย 
วัตถุประสงค์ และวิธีกำรของลูกเสือในกำรฝึกอบรมแผนใหม่ 
ตำมแนวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร     

  
                  

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 
3 คน 

 
3,000.00 

 
9,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   7,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
จ ำนวน 3 คน 

กำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง ขั้นควำมรู้
เบื้องต้นของบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
จ ำนวน 4 คน ณ ค่ำยลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยำลัย
กำรอำชีพเถิน อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
จ ำนวน 3 คน 

เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำมเข้ำใจ
จุดหมำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรในกำรฝึกอบรม
เยำวชน โดยวธิีกำรของลูกเสือในกำรฝึกอบรมแผน
ใหม่ ตำมแนวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรลูกเสือ
แห่งชำติ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพิธีครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
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     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ: 
    มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ประเพณีกำรไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทำงประเพณีอันดีงำมของชำวไทยที่ศิษย์ให้ควำมเคำรพเทิดทูนคุณครูบำ
อำจำรย์ผู้ถ่ำยทอดสรรพวิชำควำมรู้ให้กับศิษย์ด้วยควำมรักควำมเมตตำและปรำรถนำดีครูจึงเป็นบุคคลที่มี
ควำมส ำคัญมีคุณค่ำต่อประเทศชำติเพรำะในอดีตกำล หนังสือหรือสื่อกำรเรียนกำรสอน ยังไม่มีแพร่หลำยดังนั้น
ควำมรู้จำกแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือควำมรู้จำกบุคคลผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งเรำเรียกว่ำ “ครู” ถึงแม้
กำลเวลำจะผ่ำนไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำขึ้น หนังสือ หรือสื่อกำรเรียนกำรสอนมี
แพร่หลำยแล้วก็ตำมคนไทยยังคงให้ควำมส ำคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพรำะเหตุผลที่ว่ำควำมรู้ที่ถ่ำยทอด
จำกบุคคลเป็นควำมรู้ที่เป็นทักษะเฉพำะ เป็นเทคนิคพิเศษท่ีเกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู้ประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติ
จนเชี่ยวชำญ ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆได้และที่ส ำคัญคนไทยยังคงให้ควำมส ำคัญกับครูจน
เปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์เพรำะศิษย์ที่ ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยเพรำะมีแม่เป็นผู้ให้ก ำเนิดมีครู
เป็นผู้ให้ควำมรู้ควำมคิดสติปัญญำสู่ทำงสว่ำงให้กับชีวิตนั้นเอง ประเพณีกำรไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมำ
จนกระท่ังทุกวันนี้ 
กำรไหว้ครูคือกำรที่ศิษย์แสดงควำมเคำรพ ยอมรับนับถือเป็นครูบำอำจำรย์อย่ำงจริงใจว่ำท่ำนเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมควำมรู้ศิษย์ในฐำนะผู้สืบทอดมรดกทำงวิชำกำรจึงพร้อมใจกันปวำรณำตนรับกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะมำนะอดทน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยปลำยทำงของกำรศึกษำตำมที่ตั้งใจไว้(สุมิตรเทพวงษ์, 
2548 : 2) จำกควำมหมำยดังกล่ำวกำรไหว้ครูจึงเป็นเสมือนกำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ 
ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกเป็นกำรแสดงถึงกำรรู้จักบุญคุณของ
ผู้ให้ควำมรู้และผู้ที่รู้จักกำรตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตหำกเปรียบเสมือนกำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำรกำรไหว้ครูจึงเป็นเสมือนกำรอ้ำงอิงถึงบุคคลที่เรำได้รับควำมรู้มำเพ่ือแสดงถึงควำมเคำรพในทรัพย์สินทำง
ปัญญำซึ่งจะเห็นได้ว่ำคนไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับทรัพย์สินทำงปัญญำมำเป็นเวลำช้ำนำนจำกหลักกำรและเหตุผล
ดังกล่ำวองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย และงำนกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของครู-อำจำรย์และมุ่งมั่นที่รักษำไว้ซึ่ง
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ประเพณีอันดีงำมวัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพ่ือให้นักศึกษำทุกระดับชั้นของวิทยำลัยฯ ได้แสดงออกถึงควำมกตัญญู
กตเวทีควำมนอบน้อมต่อครู-อำจำรย์ประสิทธิ์ประสำทวิชำให้แก่นักศึกษำและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนำคตสืบไป 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ 
    7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 
    7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู-อำจำรย์กับลูกศิษย์ 
    7.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์พำนไหว้ครู 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อม
และควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อคร-ูอำจำรย์ มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงำมของไทย 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ 

   
3,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำป้ำยโครงกำรครอบครูช่ำงและไหว้ครู
สำมัญ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕    ขนำด   ๓ x ๓ 
เมตร 

 
 
 

  
1,350.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
         3.1ค่ำจ้ำงเหมำท ำเครื่องกระยำบวช 
         3.2 ค่ำจ้ำงเหมำท ำเครื่องปัจฉะมังสำหำร 
         3.3ค่ำจ้ำงเหมำท ำพำนบำยศรี 

 
 

  
2,000.00 
2,000.00 
1,650.00 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพ
นอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อ
ครู-อำจำรย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม
ของไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพ
นอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อ
ครู-อำจำรย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม
ของไทย 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 
     12.2 นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีส ำนึกรักสถำนศึกษำ และร ำลึกถือพระคุณครูอำจำรย์ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการฟุตซอล PICC คัพ 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ        
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จุดเน้น 
    1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11 ค่านิยมหลัก 12  ประการ    
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    10 สิงหำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องด้วยวันที่  ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และทำงรัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชำติ ซึ่งได้ถือเป็น
นโยบำยและปฏิบัติ ก ำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำจึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
ให้มีกำรคิดเป็น ท ำเป็น อีกทั้งกำรวิเครำะห์และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีระบบ ทำงด้ำนร่ำงกำยให้มีสุขภำพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักกำรออกก ำลังกำย เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสังคม โดย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถด้ำนกีฬำและสำมำรถท ำชื่อเสียงให้กับวิทยำลัยได้อีกทำงหนึ่ง 
ในฐำนะที่วิทยำลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ควำมรู้ และวิธีที่จะท ำให้ผู้เรียนที่เป็นก ำลังส ำคัญของชำติในอนำคต 
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ได้มีกำรออกก ำลังกำย ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และห่ำงไกลจำกยำเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
    7.2 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
   7.3 เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษำ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลยำเสพติด 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร  นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพ
ฯ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 
1 ผืน 

 
675.00 

 
675.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1 ลูกฟุตซอลหนังเย็บ เบอร์ 4 
     3.2 น้ ำมันมวย ขนำด 450 ซีซี 
     3.3 สเปรย์บรรเทำอำกำรปวด 
     3.4 ผ้ำเช็ดตัว ขนำด 12 * 12 นิ้ว 
     3.5 ถ้วยรำงวัลที่ 1 
     3.6 ถ้วยรำงวัลที่ 2 
     3.7 ผ้ำเทปล็อค 1 นิ้ว 
     3.8 กระติกน้ ำแข็ง 5 ลิตร 
     3.9  ถังน้ ำแข็ง 100 ลิตร 
     3.10 ปั๊มลมเหยียบ 

 
4 ลูก 
1 ขวด 

2 กระป๋อง 
1 โหล 
1 ถ้วย 
1 ถ้วย 

10 ม้วน 
2 ถัง 
1 ถัง 
1 ตัว 

 
650.00 
265.00 
140.00 
260.00 
150.00 
260.00 
45.00 

285.00 
2,900.00 

270.00 

 
2,600.00 

285.00 
280.00 
260.00 
150.00 
260.00 
450.00 
670.00 

2,900.00 
270.00 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิ ชั ย แ ส ด ง ค ว ำ ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ ำ บั น
พระมหำกษัตริย์  

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิ ชั ย แ ส ด ง ค ว ำ ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ ำ บั น
พระมหำกษัตริย์ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
    12.2 ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    ธันวำคม 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 หลักกำรและเหตุผล
ในกำรจัดตั้ง วันพ่อแห่งชำติโดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบำทส ำคัญต่อครอบครัวและ สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะ
เคำรพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยควำมกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร ำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึง
ถือเอำวันที่ 5 ธันวำคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำเป็น วันพ่อแห่งชำติ ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำงนำนัปกำร ทรงเป็นพระรำชบิดำของพระรำชโอรส
และพระรำชธิดำทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยำว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เรืออำกำศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวำมีในสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำลงกรณ์
วลัยลักษณ์และพระเจ้ำหลำน เธอทุกพระองค์ ต่ำงซำบซึ้งและปลำบปลื้มในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงมิรู้ลืม 
พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่ำงของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำกรุณำ ทรวงห่วงใยอย่ำงหำที่เปรียบ
มิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่ำ “อันรำชำเลี้ยงรักษำซึ่งทวยรำษฎร์ ประดุจเป็นปิตุรำชอยู่ทุกเมื่อควรที่บุตร
สุดรักจักจุนเจือพระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี”แน่นอน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
   7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำท ำกิจกรรมเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทร์รมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
  7.2 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 250 คน ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร       

  
                

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

  
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ค่ำป้ำยโครงกำร 
     2.2 ค่ำดอกไม้สด 

 
 

  
560.00 
440.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   2,000.00  
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 750 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นั กศึ กษำวิ ทย ำลั ยฯ ได้ แสดงคว ำม
จงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 
9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 750 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำม
จงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 
9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    27 กรกฎำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     วันที่ 28 กรกฎำคม ของทุกปีเป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำกูร รัชกำลที่ 10 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จึงจัดท ำโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร ขึ้น เพ่ือให้คณะครู นักเรียน นักศึกษำได้
แสดงออกถึงควำมจงรักษ์ภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิ
ชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร 
    7.2 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                 

  
      

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ร.๑๐  
ขนำด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร 
2.2 ป้ำยกิจกรรม “big cleaning day” ขนำด ๑ x ๒ 
เมตร 
2.3 ปำกกำลูกลื่นตั้งโต๊ะด้ำมทอง 
2.4 เข็มหมุดหัวมุกกล่องพลำสติก 
2.5 ลวด เบอร์ 22 
2.6 ลวด เบอร์ 24 
2.7 ธงตรำสัญลักษณ์ ร.10 60 x 90 ซม. 
2.8 ธงชำติ 60 x 90 ซม. 
2.9 ดอกไม้สด 

 
1 ป้ำย 

 
 

1 ป้ำย 
 

3 ด้ำม 
10 กล่อง 

1 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 

2 ผืน 
2 ผืน 

 

 
432.00 

 
 

300.00 
 

169.00 
33.00 

100.00 
110.00 
90.00 
80.00 

381.00 

 
432.00 

 
 

300.00 
 

507.00 
330.00 
100.00 
110.00 
180.00 
160.00 
381.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี 
แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำกรุณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำกูรไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี 
แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำกรุณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำกูรไทย 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
   11 สิงหำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
และทำงรัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชำติซึ่งได้ถือเป็นนโยบำยและปฏิบัติ ก ำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
เป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ผู้ทรง
เป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบำทของสตรีที่เป็นแม่ท่ีมีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบ
ครัว สังคม ประเทศชำติ เพ่ือเป็นกำรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
 ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ แม่ขอ   งแผ่นดิน วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จึงจัดโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแม่แห่งชำติ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวำยพระพรและถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 8๙ 
พรรษำ 12 สิงหำ มหำรำชินี 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   
    7.2 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
    7.3 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                   

  
    

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยไวนิล พระฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปี
หลวง  ขนำด ๑x ๒ เมตร(พร้อมยิงโครงไม้) 
     2.2 ธงอักษรพระนำมำภิไธย ส.ก.  
ขนำด 60 x 90 เซนติเมตร 
     2.3 ธงชำติ 60 X 90 ซม. 
     2.4 พำนพุ่มเงิน พำนทอง 

 
1 ป้ำย 

 
 
 

20 ผืน 

  
550.00 

 
 
 

840.00 
 

110.00 
1,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    2 มิถุนำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    เนื่องด้วยวันที่ ๓ มิถุนำยน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมล
ลักษณ พระบรมรำชินี และทำงรัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชำติซึ่งได้ถือเป็นนโยบำยและปฏิบัติ ก ำหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ                สมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี นั้น 
   ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นของวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ    พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงจัดโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำข้ึน                 ทั้งนี้ 
เ พ่ือถวำยพระพรและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ                    
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   
    7.2 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
    7.3 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                 

  
      

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
     2.2 ธงตรำสัญลักษณ์ ร.10 60 X 90 ซม. 
     2.3 ธงชำติ 60 X 90 ซม. 
     2.4 ดอกไม้สด 
     2.5 ชุดปำกกำเซ็นชื่อ ฐำนโลหะ 
     2.6 ป้ำยไฟเบอร์ ตรำสัญลักษณ์ ร.10  ขนำดสูง 80 ซม. 

 
 

  
450.00 
250.00 
200.00 
400.00 
500.00 

 
1,200.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี 
แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำกรุณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำกูรไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี 
แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำกรุณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำกูรไทย 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
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        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
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   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
     3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 



630 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
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     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    พฤศจิกำยน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนำกำร  กิจกรรมบริหำร  
และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์  และในเดือนพฤศจิกำยน  2564  นี้  ซึ่งตรงกับเทศกำลลอยกระทง    ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรแสดงออกถึงกำรส ำนึกในพระคุณของแม่น้ ำที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชำตินำนัปกำร ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อำบ ใช้ท ำกำรเกษตร และกำรน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ และที่ส ำคัญคือใช้ประกอบ
อำหำร  
เพ่ือเป็นกำรขอขมำต่อแม่น้ ำที่ท ำให้แม่น้ ำล ำคลองสกปรก เน่ำเหม็น อีกทั้งยังเชื่อว่ำเป็นกำรได้สะเดำะเครำะห์
ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจำกตัว พร้อมๆ กับกำรได้อธิษฐำนขอให้สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหล่ำนี้เป็นภูมิปัญญำที่
บรรพชนได้สืบทอดกันมำยำวนำน  เป็นกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับกำรใช้ชี วิตของกลุ่มชน  และ
ประเทศชำติมำตั้งแต่สมัยอดีต  เป็นกำรสอนกำรใช้ชีวิตให้เคำรพในสิ่งต่ำงๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกร  และสิ่งแวดล้อม 
งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรสืบสำรประเพณี
ไทยลอยกระทงแก่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
     7.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงำมของไทย และสืบทอดให้คงอยู่
ต่อไป 
    7.2  เพื่ออธิบำยถึงคุณค่ำของน้ ำ  หรือแม่น้ ำล ำคลอง อันเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ 
    7.3 เพ่ือสอดแทรกควำมรู้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้
เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร   

  
                    

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 

 
 

  
500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   1,500.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วม
โครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วม
โครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้ร่วมสืบสำนประเพณีไทย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชูชล   สุธรรม  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่)     

    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   4  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม    
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     มาตรฐานที่  2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้   
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   
มาตรฐานที่  3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

       3  ห่วง 

      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

       เงื่อนไข 

      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
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     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  
    กรกฎำคม 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน:  
    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
    ปัจจุบันปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ภำวะโลกร้อน กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก กำรแปรปรวนของฤดูกำล  
ภัยธรรมชำติต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงวิถีชีวิตของมนุษย์ สำเหตุดังกล่ำวเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงฟุ่มเฟือย ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  ขำดควำมรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตำมมำ ปัจจุบันกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือมำผลิตพลังงำน มำใช้ในภำคอุตสำหกรรม คมนำคมขนส่ง ภำคท่ีอยู่อำศัย เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำยหิน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรใช้
พลังงำน ส่งผลกระทบต่อปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมติดตำมมำ 
    งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เห็นควำมส ำคัญ
ในกำรส่งเสริมจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน น ำไปสู่ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติในอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
    7.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
   7.2 เพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 
   7.3 เพ่ือบูรณำกำรกับกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำร
อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                 

  
      

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 

 10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….    
     2.1 ป้ำยโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติฯ  
ขนำด 1.5 เมตร X 2 เมตร 

 
1 ป้ำย 

  
500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   450.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     12.1 นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
     13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
     13.2 รำยงำนผล PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีงบประมาณ 2565 
 

1. ช่ือโครงการ : ลงนำมควำมร่วมมือ สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :………นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ……ฝ่ำย………แผนงำนและควำมร่วมมือ….………….. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-นำมสกุล.................นำงสำวดำเรศ   โทห้ล ำ................... 
ต ำแหน่ง........พนักงำนรำชกำร(ครู).......โทรศัพท์.......055-832043.............โทรสำร....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……..……065-909-6351…….………….E-mail…………darestholum@gmail.com……..… 
เจ้ำหน้ำที่งำน..... .........................นำงสำวสุดำรัตน์  อุตรสัก ......................................................................... 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  : ด้ำนที่  2  ประเด็นที่  2.1 ด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่  1-2  สอศ. ข้อที่  1-3 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่  4  สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน
ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่   3 (มีภูมิคุ้มกันในตัว)  เงื่อนไขที่  1 ควำมรู้ (รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง) 
(* หมายเหตุ จ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

เพ่ือให้ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ จะเป็นที่ต้องกำรของที่ตลำดแรงงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับ
แนวควำมคิดควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนจะได้รับควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียน และใช้ในชีวิตประจ ำวัน ส่วนผู้เรียนที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำจะได้รับแนวคิดเพ่ือใช้ในสถำนประกอบกำรณ์ 

เพ่ือเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ คือ  

1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  และเพ่ือ

ด ำเนินกำรตามมาตรการของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
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1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
  7.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพด้วยกลไก           
     ควำมร่วมมือให้มีคุณภำพระดับสำกล 

7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเอกชน และหน่วยงำนอื่นๆ เพ่ือร่วมมือกันในกำรจัด  

     กำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 

7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งในภำคีควำมร่วมมือ 

7.4 เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ  

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ด ำเนินกำรจัดท ำพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
จ ำนวน  9  แห่ง 

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในสถำน
ประกอบกำรให้เพ่ิมข้ึนตำมนโยบำยฯ เป็นกำร 
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน: 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
1.1  ค่ำของที่ระลึก 

 
9 ชิ้น 

 

200 

 

1,800 

 

2. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
2.1  กระดำษถ่ำยเอกสำรA4 Idea Green 
80 g 
2.2  กระดำษปกขำว A4 120 g 
2.3  กระดำษโฟโต้ 180g 
2.4  หมึกเติมEpson สีด ำ 
 

 
5 รีม 

 
10 รีม 
4 รีม 
2 ขวด 

 

110 

 

110 

200 

270 

 

550 

 

1,100 

800 

540 

 

รวมทั้งสิ้น   2,500  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดท ำพิธีลงนำมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน  จ ำนวน 9  แห่ง 

ผู้เรียนจบกำรศึกษำแล้วมีสถำประกอบกำร
ที่ลงนำมควำมร่วมมือกับวิทยำลัยฯ รับเข้ำ
ท ำงำนภำยหลังจำกจบกำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ออกฝึกประสบกำรณ์ 
 

ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ท้ัง
ภำยในวิทยำลัยฯ และประสบกำรณ์ตรงจำก
วิทยำกร  สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ 
และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน และใน
ชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษ ตำม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  บุคลำกร (ครู) และผู้เรียน ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำตนเอง และพัฒนำด้ำนวิชำชีพที่ได้รับ 
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกวิทยำกร 
12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ 
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
12.5  เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในสถำนประกอบกำรให้เพิ่มข้ึนตำมนโยบำยฯ 
12.6   เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนปีกำรศึกษำ 2565 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง  ฝ่ำย งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    🗹 โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  🗹  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  🗹  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  🗹  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  🗹  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

 🗹นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  🗹  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  🗹  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  🗹  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  🗹  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  🗹  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  🗹 2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  🗹  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  🗹  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 🗹  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 🗹  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 🗹  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 🗹  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 🗹  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี

ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำร เรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ ของสถำนศึกษำที่มีอยู่
อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ  ที่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำร
จัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

  ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

    ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

    ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

    ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

    ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

    ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

    ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

    ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

    ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

    ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

    ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………………ธันวำคม 2565 – เมษำยน 2566……………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2564 และได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำโดยที่ก ำหนดให้ 
“มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”เป็นภำรกิจส ำคัญหมวดหนึ่งที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต้องด ำเนินกำรอีกทั้งต้องเป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนดด้วย กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ด ำเนินไป
อย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผู้ที่จบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมที่ มุ่งหวัง 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถำนประกอบกำร   ที่รับช่วงผู้จบกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อหรือรับเข้ำท ำงำน มีควำม
มั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนแม้จะไม่เท่ำกันแต่ก็แตกต่ำงกันไม่มำกนัก 
นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่
หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส ำคัญที่สุดที่สถำนศึกษำ (ซึ่งหมำยถึงผู้บริหำร ครู และ
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บุคลำกรสนับสนุนทุกคนในสถำนศึกษำ) ต้องค ำนึงถึงตลอดเวลำไม่ว่ำจะคิดท ำกิจกรรมใดหรือโครงกำรใด  ก็ตำม
ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจำกนี้ในกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่คำดหวังกระบวนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและต้องด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง  

ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำร
อย่ำงยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรท ำงำนที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน เป็นส ำคัญ โดยมีควำม
ตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนเป็นระบบมีคุณภำพผู้เรียน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมี
กำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรที่ใช้ผล กำรประเมินตนเองผลกำรประเมินคุณภำพจำกองค์กร
ภำยนอกหรือผลกำรวิจัยที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำเองตลอดจนใช้
ผลกำรวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐำน ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน กำรติดตำมตรวจสอบและปรับปรุง
งำนเป็นระยะจะช่วยให้งำนบรรลุผล  ได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่รับช่วงต่อจำกสถำนศึกษำด้วยกำรด ำเนินงำนที่ทุกคนมี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่แท้จริงและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในกำรท ำงำนของทุกคน  เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร  ที่ยึดคุณภำพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลำ   
ดังนั้น งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้นเพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และ
เตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภำพในสถำนศึกษำและได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
3. เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในเก่ียวกับสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วม
กำรรับฟังกำรชี้แจงเกี่ยวกับเตรียมควำมพร้อม
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 จ ำนวน 44 คน 

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพและ
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



654 
 

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำกำรตรวจประเมิน
สถำนศึกษำพระรำชทำน 

    

- ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อม จ ำนวน 3 ท่ำน จ ำนวน 3 วัน 
 
(ตรวจเอกสำรและให้ค ำแนะน ำ) 

 
3 วัน 

 
4,000 

 
12,000 

 

วันละ 1 คน 
ชั่วโมงละ 400 
บำท จ ำนวน 
10 ชั่วโมง 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำกำรตรวจประเมิน
สถำนศึกษำพระรำชทำน 

    

- ค่ำท่ีพักส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 วัน 3 วัน 550 1,650  

- ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับกำรประชุม จ ำนวน 44 
คน x 40 บำท 

3 วัน 1,760 5,280  

- ค่ำอำหำรเย็นส ำหรับกำรประชุม จ ำนวน 44 คน 
x 40 บำท 

3 วัน 1,760 5,280  

- ค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับกำรประชุม จ ำนวน 2 มื้อ 
จ ำนวน 44 คน x 50 บำท 

3 วัน 2,200 6,600  

3. ค่ำวัสดุ     
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำกำรตรวจประเมิน
สถำนศึกษำพระรำชทำน 

    

- กระดำษโฟโต้ A4 180 แกรม  4 แพ็ค 210 840  

- กระดำษ A4 20 รีม 110 2,200  

- สติกเกอร์กระดำษ ขำวด้ำน A4 ตรำช้ำง (ห่อ 50 
แผ่น) 

4 แพ็ค 150 600  

-  กระดำษกำร์ดขำว 210 แกรม A4 (50 แผ่น) 2 แพ็ค 150 300  

-  สติดกเกอร์ใส หลังเหลือง A4 (ห่อ 50 แผ่น) 5 แพ็ค 150 750  

-  หมึก Epson l3110  สีด ำ 3 ขวด 300 900  

- หมึก Epson l3110  สีฟ้ำ 3 ขวด 300 900  

- หมึก Epson l3110  สีเหลือง 3 ขวด 300 900  
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-  หมึก Epson l3110  สีแดง 3 ขวด 300 900  

- ป้ำยตั้งโต๊ะ20x5cm อะคริลิค โชว์ 1 ด้ำน ทรง 
V (20x5V) 

15 อัน 95 1,425  

-  ขำตั้งแฟ้ม 15 ชิ้นสีขำว โชวผ์ลงำน เตรียม
ประเมิน ที่วำงแฟ้ม สื่อกำรสอน 

10 ชุด 420 4,200  

- ผ้ำต่วนยกม้วน 15 หลำ (หลำกสี) 5 ม้วน 1,200 6,000  

- กระดำษขอบเกียรติบัตร A4 (50 แผ่น) 1 แพค 200 400  

- ใส้แฟ้ม A4 20 แพค 15 300  

- กระดำษแบงค์สี A4 (100 แผ่น) เขียว ฟ้ำ 
เหลือง ชมพู ม่วง  

5 แพค 180 900  

- กระดำษกำวสองหน้ำบำง ½ นิ้ว 10 ม้วน 20 200  

- กรอบเกียรติบัตร A4 20 อัน 100 2,000  

- ค่ำป้ำยไวนิลและป้ำยตกแต่ง 
จ ำนวน 6 ด้ำน ด้ำนละ 7,500 บำท 

  45,000  

กิจกรรมตรวจประเมินสถำนศึกษำพระรำชทำน     
1.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     

- ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 30 คน x 40 บำท 1 วัน 30 900  

- ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 1 มื้อ จ ำนวน 30 คน x 
25 บำท 

1 วัน 25 750  

- ค่ำช่อบูเก้ จ ำนวน 30 ช่อ 30 ช่อ 25 750  

รวมทั้งสิ้น   100,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพและ
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ำรับกำรเตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับ
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมคัดเลือก
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.2 ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.3 ได้เข้ำร่วมคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน    
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 สรุปรำยงำนผล PDCA 
13.2 ผลกำรประเมินสถำนศึกษำพระรำชทำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพหำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 2565 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง  ฝ่ำย งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    🗹 โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

 🗹ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  🗹  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  🗹  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  🗹  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  🗹  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

 🗹นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  🗹  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  🗹  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  🗹  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  🗹  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  🗹  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  🗹 2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  🗹  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  🗹  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 🗹  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 🗹  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 🗹  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 🗹  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 🗹  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
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   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ อย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล
กำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่
อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศใน
กำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
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   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………………มกรำคม 2566 - เมษำยน 2566……………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2564 และได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำโดยที่ก ำหนดให้ 
“มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”เป็นภำรกิจส ำคัญหมวดหนึ่งที่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต้องด ำเนินกำรอีกท้ังต้องเป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนดด้วย กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ด ำเนินไป
อย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผู้ที่จบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมที่มุ่งหวัง 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถำนประกอบกำร   ที่รับช่วงผู้จบกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อหรือรับเข้ำท ำงำน มีควำม
มั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนแม้จะไม่เท่ำกันแต่ก็แตกต่ำงกันไม่มำกนัก 
นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่
หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส ำคัญท่ีสุดที่สถำนศึกษำ (ซึ่งหมำยถึงผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรสนับสนุนทุกคนในสถำนศึกษำ) ต้องค ำนึงถึงตลอดเวลำไม่ว่ำจะคิดท ำกิจกรรมใดหรือโครงกำรใด  ก็ตำม
ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจำกนี้ในกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่คำดหวังกระบวนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและต้องด ำเนินกำร
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อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรท ำงำนที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน เป็นส ำคัญ 
โดยมีควำมตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนเป็นระบบมีคุณภำพผู้เรียน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรที่ใช้ผล กำรประเมินตนเองผลกำรประเมินคุณภำพ
จำกองค์กรภำยนอกหรือผลกำรวิจัยที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำเอง
ตลอดจนใช้ผลกำรวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นฐำน ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน กำรติดตำมตรวจสอบและ
ปรับปรุงงำนเป็นระยะจะช่วยให้งำนบรรลุผล  ได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจ
กับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่รับช่วงต่อจำกสถำนศึกษำด้วยกำรด ำเนินงำนที่ทุกคนมี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่แท้จริงและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในกำรท ำงำนของทุกคน  เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร  ที่ยึดคุณภำพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลำ  ดังนั้น งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
จึงจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้นเพ่ือน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภำพในสถำนศึกษำและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือจัดท ำคู่มือและแผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
2. เพ่ือเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ  2565 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำคู่มือแผนปฏิบัติกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 10 เล่ม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำคู่มือแผนปฏิบัติกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่มีควำม
สมบูรณ์และถูกต้อง 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         

 
 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     

     

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
ค่ำเข้ำเล่ม 10 เล่ม 30 บำท 300  

ค่ำถ่ำยเอกสำร 1000 แผ่น 50 สตำงค์ 500  
ค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับกำรประชุม จ ำนวน 2 มื้อ จ ำนวน 44 คน 
x 50 บำท 

1 วัน 50 บำท 2,200 ส ำหรับประชุม
ติดตำมข้อมูล
กำรจัดท ำแฟ้ม
เอกสำร 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

- หมึก Epson สีเหลือง 1 ขวด 300 บำท 300  

- หมึก Epson สีน้ ำเงิน 1 ขวด 300 บำท 300  

- หมึก Epson สีแดง 1 ขวด 300 บำท 300  

- หมึก Epson สีด ำ 1 ขวด 300 บำท 300  

- กระดำษ A4 10 รีม 110 บำท 1,100  
รวมทั้งสิ้น   5,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) คู่มือแผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 
10 เล่ม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท ำคู่มือ
แผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ผลลัพธ์ (Outcome) ได้รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปี
กำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 10 เล่ม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีรำยงำนกำรประเมินภำยใน 
(SAR) ปีกำรศึกษำ 2565 ที่มีควำมสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.2 ได้จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ 2565    
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 สรุปรำยงำนผล PDCA 
13.2 แบบสอบถำม 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวันวิสำข์  โพธิหิรญั งำนวำงแผนและงบประมำณ ฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ  

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
 



669 
 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 🗹  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครู จัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  🗹   พอประมำณ 🗹    มีเหตุผล  🗹    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  🗹    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  🗹    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   🗹  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   🗹  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   🗹  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   🗹  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   🗹 12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………ตุลำคม 2565 – พฤศจิกำยน 2565………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

ด้วยวิทยำลัยกำอำชีพพิชัยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่
ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของสถำนศึกษำเพ่ือให้ศึกษำมีแนวทำงในกำร
ขับเคลื่ อนงำนตำมนโยบำยตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ โดยเน้น ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้นยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำรศึกษำ และนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
 จำกเหตุผลดังกล่ำวงำนวำงแผนและงบประมำณจึงมีหน้ำที่ในกำรรวบรวมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมในภำพรวม
ของสถำนศึกษำเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและในปีงบประมำณ พ.ศ.2566เพ่ือให้
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและขับเคลื่อนองค์กรให้มีควำมพร้อมในกำรส่ งเสริม และสนับสนุนให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีศักยภำพ กำรวำงแผนและ
กำรก ำหนดเป้ำหมำยทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับ
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ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์และจัดกิจกรรม/แผนงำนโครงกำร ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบท
ของสถำนศึกษำและสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถำนศึกษำ ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท ำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรทุกภำพส่วนใน
สถำนศึกษำ ได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรในปีงบประมำณ 2566  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำงบประมำณ พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
7.2 เพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน 6 เล่ม  
 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565  สอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

  
 

                      

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
      ค่ำปริ้นท์เอกสำรพร้อมเข้ำเล่มสันกำว 

 
6 เล่ม 

 
500 

 
3,000 

 

รวมทั้งสิ้น   1,510  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) แผนปฏิบัติกำรรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2566 จ ำนวน 6 เล่ม 
สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 จ ำนวน 6 เล่ม 

ผลลัพธ์ (Outcome) สถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมกรอบแนวทำงที่ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยก ำหนด ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  

สถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมกรอบแนวทำงที่ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยก ำหนด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 สถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมกรอบแนวทำงท่ี 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยก ำหนด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 สอบแบบถำมโครงกำร 
  13.2 สรุปรำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวันวิสำข์  โพธิหิรญั งำนวำงแผนและงบประมำณ ฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ  

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 🗹  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร 
เรียนรู้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศในกำร
จัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำน 
วิจัยสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  🗹   พอประมำณ 🗹    มีเหตุผล  🗹    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  🗹    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  🗹    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   🗹  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   🗹  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   🗹  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   🗹  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   🗹 12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………ตุลำคม 2565 – พฤศจิกำยน 2565………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
      ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ำรุดและไม่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนในฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือได้ปกติ จึงได้จัดท ำโครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือ ขึ้นเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและในกำรจักท ำเอกสำรส ำนักงำน
ของฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
7.2 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

   ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีครุภัณฑ์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนเอกสำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

                        

 
10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  
 

   

3. ค่ำวัสดุ/……… 
ฮำร์ดดิส SSD 256 GB + ลงโปรแกรมใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ เลข
ครุภัณฑ์ 7440-001-007612-001 

1 ตัว 1,990 1,990  

รวมทั้งสิ้น   1,990  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) ฮำร์ดดิส SSD 256 GB + ลงโปรแกรมใหม่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เลขครุภัณฑ์ 7440-001-
007612-001 จ ำนวน 1 เครื่อง 

เครื่องใช้ส ำนักงำนครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เลข
ครุภัณฑ์ 7440-001-007612-001 
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ 

ผลลัพธ์ (Outcome) เปลี่ยนฮำร์ดดิส SSD 256 GB + ลงโปรแกรมใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ เลขครุภัณฑ์ 7440-
001-007612-001 จ ำนวน 1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เลข
ครุภัณฑ์ 7440-001-007612-001 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 สอบแบบถำมโครงกำร 
 13.2 สรุปรำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการพัฒนาชิ้นงานให้พร้อมส าหรับการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ปีงบประมาณ 2566 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชนะ  ทองค ำ  งำนวิจัยและพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมือ  

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครฐัที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 🗹  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครู จัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
               ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  🗹   พอประมำณ 🗹    มีเหตุผล  🗹    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  🗹    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  🗹    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   🗹  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   🗹  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   🗹  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   🗹  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   🗹 12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………ตุลำคม 2565 – กันยำยน 256………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………….. 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
โครงกำรพัฒนำชิ้นงำนให้พร้อมส ำหรับกำรแข่งขันกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีกำรศึกษำ 2565 
ปีงบประมำณ 2566 จัดท ำขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนำชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนของวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ที่ได้เป็นตัวแทนอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันวันกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นะ
ดับภำค เพ่ือพัฒนำชิ้นงำนให้มีควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ หรือคณะกรรมกำรในระดับ
อำชีวศึกษำ เพ่ือเข้ำร่วมกำรในระดับภำคต่อไป โดยมีกำรแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
1.สนับสนุนพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำนในก่อนเข้ำรับ
กำรประกวดแข่งขั้นสิ่งประดิษฐ์ ระดับภำค 

ทุนสนับสนุนในกำรพัฒนำชิ้นงำน
สิ่งประดิษฐ์ 

5,000 

2. สนับสนุนพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำนในก่อนเข้ำ
รับกำรประกวดแข่งขั้นสิ่งประดิษฐ์ ระดับชำติ 

ทุนสนับสนุนในกำรพัฒนำชิ้นงำน
สิ่งประดิษฐ์ 

5,000 

รวมงบประมาณ 10,000 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1พัฒนำชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
7.2 ปรับปรุงรำยงำนวิจัยแบบเสนอโครงงำน วอศ.2-3 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2565 ที่ได้รับรำงวัลในระดับ
จังหวัดและเป็นตัวแทนอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับภำค และชำติต่อไป 

ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 1 
รำงวัลและเป็นตัวแทนอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับภำค และชำติต่อไป ต้องได้รับกำร
พัฒนำชิ้นงำนในมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1.สนับสนุนพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำนในก่อนเข้ำรับกำรประกวดแข่งขั้นสิ่งประดิษฐ์ ระดับภำค 

ค่ำวัสดุ ในกำรพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำน  1 
โครงงำน 

5,000 5,000  

2. สนับสนุนพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำนในก่อนเข้ำรับกำรประกวดแข่งขั้นสิ่งประดิษฐ์ ระดับชำติ 

ค่ำวัสดุ ในกำรพัฒนำปรับปรุงชิ้นงำน  1 
โครงงำน 

5,000 5,000  

รวมทั้งสิ้น   10,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output)    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2565 ที่ได้รับรำงวัล
ในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนอำชีวศึกษำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภำค 
และชำติต่อไป 

ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำงวัลและเป็นตัวแทน
อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ำร่วม
กำรแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับภำค และชำติต่อไป ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำชิ้นงำนในมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome)    วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2565 ที่ได้รับรำงวัล
ในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนอำชีวศึกษำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภำค 
และชำติต่อไป 

ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำงวัลและเป็นตัวแทน
อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ำร่วม
กำรแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับภำค และชำติต่อไป ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำชิ้นงำนในมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  สถำนศึกษำผลงำนชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับกำรเผยแพร่
ในระดับสถำนศึกษำ 
12.2  ผลงำนชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับรำงวัล 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 สอบแบบถำมโครงกำร 
 13.2 สรุปรำยงำนผล PDCA 

 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยชนะ  ทองค ำ  งำนวิจัยและพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 



699 
 

        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพื้นที่ กระจำยโอกำส
ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
    -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์
อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลัง
สอง” และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิ ชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
               ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
     พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
    12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………ตุลำคม 2565 – กันยำยน 256………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 

โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
“จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถำนศึกษำ” เพ่ือน ำผลงำนของนักเรียน นักศึกษำ มำจัดแสดงผลงำนใน
ระดับสถำนศึกษำและเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภำค และระดับชำติ ต่อไป โดยมีกำรแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
1.จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถำนศึกษำ จัดท ำป้ำยแสดงชิ้นงำน 10,450 
2.จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ. และ
มอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ  

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 1,000 บำท 

18,000 

3. จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับภำค. และ
มอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ  

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บำท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 2,000 บำท 

10,000 

4. จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับชำติ. และ
มอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ  

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 -7,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 3,000 บำท 

15,000 

รวมงบประมาณ 53,450 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 .เพ่ือส่งเสริมกำรใช้และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้

ตรงกับ ควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำร
ขับเคลื่อนเข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม 

7.2 .เพ่ือส่งเสริมเยำวชนอำชีวศึกษำสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีควำมรับผิดชอบ กล้ำคิด กล้ำท ำ
กล้ำปฏิบัติอย่ำงมีเหตุผล และสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง  

7.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษำท่ีเป็นของชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ให้เป็นตัวแทนสถำนศึกษำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติต่อไป 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2565 
 

ผลงำนระดับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 ชิ้นงำน 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 1 
รำงวัล 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับภำคอย่ำงน้อย 1 รำงวัล 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
    10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

กิจกรรมจัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ระดับสถำนศึกษำ 

ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   10,450  
ค่ำป้ำยจัดแสดงชิ้นงำน ประกอบด้วย 

- ป้ำยไวนิลพิธีเปิดโครงกำร 
- ป้ำยแสดงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ป้ำย

ไวนิลพร้อมโครง แสดง
คุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์ขนำด 
120 x 170 Cm. 

 
1 ป้ำย 
10 ป้ำย 

 
450 

1,000 

 
450 

10,000 

รำยกำร
สำมำรถถั่ว
เฉลี่ยได้ทุก
รำยกำรตำม
กำรใช้งำนจริง 

จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ. และมอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
ค่ำตอบแทน 
…เงินรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ... 

  18,000  

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 1,000 บำท 

3 รำงวัล 
3 รำงวัล 
3 รำงวัล 

3,000 
2,000 
1,000 

9,000 
6,000 
3,000 

รำยกำร
สำมำรถถั่ว
เฉลี่ยได้ทุก
รำยกำร 

จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับภำค. และมอบรำงวัลเพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ค่ำตอบแทน   10,000  
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…เงินรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ... 

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บำท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 2,000 บำท 

1 รำงวัล 
1 รำงวัล 
1 รำงวัล 

5,000 
3,000 
2,000 

5,000 
3,000 
2,000 

รำยกำร
สำมำรถถั่ว
เฉลี่ยได้ทุก
รำยกำร 

จัดแสดงชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ ระดับชำติ. และมอบรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ค่ำตอบแทน 
…เงินรำงวัลเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ... 

  15,000  

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 7,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000 บำท  
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 3,000 บำท 

1 รำงวัล 
1 รำงวัล 
1 รำงวัล 

7,000 
5,000 
3,000 

7,000 
5,000 
3,000 

รำยกำร
สำมำรถถั่ว
เฉลี่ยได้ทุก
รำยกำร 

รวมทั้งสิ้น   -  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีชิ้นงำนนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ผลงำนระดับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 
ชิ้นงำน 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำงวัล 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับภำคอย่ำง
น้อย 1 รำงวัล 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลงำนชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับสถำนศึกษำ  

ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดอย่ำง
น้อย 1 รำงวัล 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับภำคอย่ำง
น้อย 1 รำงวัล 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  สถำนศึกษำผลงำนชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับกำร

เผยแพร่ในระดับสถำนศึกษำ 
12.2  ผลงำนชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับรำงวัล 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 สอบแบบถำมโครงกำร 

 13.2 สรุปรำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยวัชรำ   สุขใจ  ฝ่ำย  แผนงำนและควำมร่วมมือ 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดบักระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
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         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแหง่โอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  🗹  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
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และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  🗹  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  🗹 3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  🗹  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  🗹  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹 6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  🗹    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  🗹    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 



716 
 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2565 ถึง กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคกำรติดต่อสื่อสำรซึ่งต้องอำศัยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องแม่นย ำจึงท ำให้กำรท ำงำนเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ นี้ว่ำ ระบบสำรสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบที่มี
ควำมสัมพันธ์กันซึ่งท ำกำรรวบรวมประมวลผล , เก็บรักษำ และ กระจำยสำรสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน กำร
ควบคุม, กำรวิเครำะห์ , กำรตัดสินใจ และกำรวำงแผนที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ
สำรสนเทศข้อมูลและสำรสนเทศในปัจจุบันมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอันเนื่องมำจำก  
ระบบสำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ซึ่งสำมำรถสืบค้นได้ตำมหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหำร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุง
กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ข้อมูลจ ำเป็นส ำหรับระบบสำรสนเทศพ้ืนฐำน 
ได้แก่ ข้อมูลสถำนศึกษำ สภำพเศรษฐกิจ กำรเมืองสังคม ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพกำรบริหำรและกำร
จัดกำรตำมโครงสร้ำงและภำรกิจ  ในกำรท ำระบบสำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ถ้ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
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ไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ควำมต้องกำรของชุมชน ก็จะไม่สำมำรถที่จะหำสิ่งต่ำงๆเพ่ือมำใช้ในกำรพัฒนำ
วิทยำลัยได้  เมื่อทรำบข้อมูลจะท ำให้ระบบเกิดขึ้นและสำมำรถด ำเนินกำรเรื่อง ต่ำง ๆ ได้ เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ
ได้ตำมแนวทำงที่วำงไว้ได้ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นระบบสำรสนเทศที่ต้องท ำกำรรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียนทั้งหมดสำรสนเทศส่วนนี้เกิดจำกครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงำนเช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ ำแนกเป็น
รำยชั้นรำยปีผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนรำยงำนควำมประพฤติ
พฤติกรรมกำรแสดงออกของผู้เรียนระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน วิทยำลัยต้องมีกำรจัดท ำขึ้นให้ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรประเมินตนเองเพ่ือรองรับกำรประเมินจำกต้นสังกัดกำรเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน และผลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภำพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรวิชำกำร เป็นกำรจัดระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำร
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนของระบบสำรสนเทศ เช่น หลั กสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพ กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน /
กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม กำรนิเทศ กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น ในงำน
บริหำรฝ่ำยวิชำกำรซึ่ง ประกอบด้วยฝ่ำยวัดผลประเมินผล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ต้องมี
กำรเก็บข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ และจำกกำรเก็บข้อมูลก็จะสำมำรถพบว่ำมีนักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆใด   และ
วิทยำลัยก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้  
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร เป็นระบบสำรสนเทศที่ต้องมีกำรประมวลผลรวม มีกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องและทันสมัยจึงมีควำมหมำยต่อกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนของระบบสำรสนเทศ เช่น สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร ควำมสอดคล้องระหว่ำง
วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรพัฒนำวิชำชีพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชน อัตรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนนักเรียนต่อ
ครู อัตรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนนักเรียนต่อห้อง และอ่ืน ๆฉะนั้น กำรน ำระบบสำรสนเทศไปใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในส่วนของสถำนศึกษำ กำรมีสำรสนเทศที่เป็นระบบ ก็มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำเช่นเดียวกัน โดยเฉพำะควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสำรสนเทศอย่ำงมีระบบ ท ำให้สำมำรถมี
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ 
                 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส) มีนักเรียนทั้งหมด 625  คน จัดเป็นวิทยำลัยขนำดกลำง ซึ่งในกำร
จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ผลกำรส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และอุปสรรค งำน
สำรสนเทศของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยพบว่ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัยยังไม่เป็นปัจจุบัน และขำด
ระบบในกำรจัดกำร นอกจำกนี้ยังพบว่ำวิทยำลัยขำดบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน หรือดูแลระบบ และขำด
งบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือต่ำง ซึ่งผลของกำรส ำรวจท ำให้ทรำบว่ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของ
วิทยำลัยต้องได้รับกำรพัฒนำ  เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน และท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
วิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำยของวิทยำลัย   นักเรียนและบุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในด้ำน
กำรจัดเก็บ กำรน ำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ อีกทั้งกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศที่เอ้ือต่อ
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กำรเรียนรู้มำบริกำรให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำประกอบกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สนองกลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศและเชื่อมโยง
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร สื่อสำรได้ทุกระดับ และสนองมำตรฐำนกำรศึกษำจึงเสนอโครงกำรนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัยให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
7.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนและจ ำเป็นในกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ  
7.3  เพ่ือเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกรและผู้สนใจ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัย
สมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ100 
 

1.วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภำพมำก
ยิ้งขึ้น 
2.วิทยำลัยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำร
วำงแผนพัฒนำวิทยำลัยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
3.วิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่นักเรียน 
บุคคลและหน่วยงำนอ่ืนได้ 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำ/แซมซ่อมปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศภำยในวิทยำลัยและ
ห้องเรียนห้องส ำนักงำน 

  50,000  

กิจกรรมที่ 2 ส ำรองเครื่องจัดเก็บ data 
ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  

  50,000  

กิจกรรม 3 เช่ำบริกำรพ้ืนที่เว็บไซต์และซื้อ
เทมเพลตจริงของเว็บไซต์ 

  30,000  

กิจกรรม 4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกรอก
ระบบศูนย์ก ำลังคน 

  20,000  

รวมทั้งสิ้น   79,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 

และ ปวส. จ ำนวน 500 คน 
: 1.วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเตอร์เน็ตที่มี
คุณภำพมำกยิ้งขึ้น 
 2.วิทยำลัยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำวิทยำลัยให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 3.วิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่
นักเรียน บุคคลและหน่วยงำนอ่ืนได้ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. จ ำนวน 500 คน 

: 1.วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเตอร์เน็ตที่มี
คุณภำพมำกยิ้งขึ้น 
 2.วิทยำลัยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำวิทยำลัยให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 3.วิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่
นักเรียน บุคคลและหน่วยงำนอ่ืนได้ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภำพมำกยิ้งข้ึน 
12.2  มีข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนและจ ำเป็นในกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ  
12.3  มีแหล่งเพื่อเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกรและผู้สนใจ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจและการศึกษาดูงาน) 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวปิยะชำติ  กลัมภัก 
     หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  🗹  ด้ำนที ่2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพื้นที่ กระจำยโอกำส
ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมื อ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
โครงกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรวิสำกิจเพ่ือกำรศึกษำ เป็นแนวทำง

หนึ่งในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบธุรกิจและจิตส ำนึกในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำซึ่งมีพ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนเทคนิควิธีและวิชำชีพเฉพำะด้ำนได้มีโอกำสเรียนรู้
กำรท ำธุรกิจอย่ำงเป็นระบบและกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรเรียน กำรสอน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท ำธุรกิจภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นกำรสร้ำงแรงจูง ใจให้แก่
เยำวชนในระดับอำชีวศึกษำเพ่ือปลูกฝังให้เข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรน ำผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีอย่ำงง่ำยมำ
สร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริกำรเพ่ือต่อยอดเชิงพำณิชย์และส่งเสริมทักษะกำรประกอบ
อำชีพ เพ่ือก่อให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ที่ดีในอนำคต โดยเฉพำะนักเรียน นักศึกษำที่จ ำส ำเร็จกำรศึกษำในสังกัด



729 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งมีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิชำชีพหำกได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และ
ทักษะในกำรประกอบธุรกิจจะท ำให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำศักยภำพ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ที่
ประสบควำมส ำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเขียนแผนธุรกิจได้อย่ำงถูกต้อง 
3. เพ่ือลดภำวกำรณ์ว่ำงงำนของนักเรียน นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
4. เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจแล้วน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนศูนย์บ่มเพำะ 

สถำนภำพของโครงกำร 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อบรมเขียนแผนธุรกิจและศึกษำดูงำน นักเรียน 
นักศึกษำและครูที่ปรึกษำ จ ำนวน 30 คน 
 
 

- นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เขียนแผนธุรกิจเพ่ิมมำกข้ึน 
- นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรเพ่ิมมำกข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. กิจกรรมฝึกอบรมเขียนแผนและการประกวดแผนธุรกิจ      9,200  

1. ค่ำตอบแทน     
1.1 วิทยำกร 1 คน/6 ชม. 600 บำท 3,600 บำท  

2.ค่ำใช้สอย     

2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2 
มื้อ 

40 คน 50 บำท 2,000 บำท ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน
และผู้รับกำร
อบรม 

2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 40 คน 40 บำท 1,600 บำท  

2.3 ค่ำกระเช้ำของที่ระลึก 1 กระเช้ำ 500 บำท 500 บำท  

3. ค่ำวัสดุ  
 

  
 

 

3.1 เกียรติบัตร ขนำด 180 แกรม A4 1 ห่อ 250 บำท 250 บำท  
3.2 กระดำษ A4 5 รีม 110 บำท 550 บำท  
3.3  ค่ำกรอบรูป A4 7 อัน 100 บำท 700 บำท  
4. เงินทุนสนับสนุนผู้เรียน   38,300 บาท  
เงินทุนสนับสนุนกลุ่มใหม่ผู้เรียน 3 กลุ่ม  38,300 บำท  
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน   2,500 บาท  
1.ค่ำใช้สอย     
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2 
มื้อ 

40 คน 50 บำท 2,000 บำท ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน
และผู้รับกำร
อบรม 

1.3 ค่ำกระเช้ำของที่ระลึก 1 กระเช้ำ 500 บำท 500 บำท  
รวมทั้งสิ้น   -  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 30 คน  
 

ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 30 
คน  
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ส่งเสริมธุรกิจ อย่ำงน้อย 4 ธุรกิจ 1.นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำรับกำรอบรม
กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรและกำรเขียนแผนธุรกิจ 
2.นักเรียน นักศึกษำน ำควำมรู้ไปจัดท ำ
ระบบกำรท ำงำนธุรกิจในสถำนศึกษำ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1  สอดคล้องกับนโยบำยและได้มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
 12.2  นักเรียน นักศึกษำและครูที่ปรึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ในกำรเขียนแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ 
 12.3  ครูที่ปรึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
 12.4. กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรแบบครบวงจร 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1  แบบสอบถำม 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการ พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวปิยะชำติ  กลัมภัก   

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ◻  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพมูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
บริกำรดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ◻  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับ
สถำนะและได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำ
พลังงำนหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนนุกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือ
แรงงำนมีคุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

  ⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

  ⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

  ⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-
branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อ
ประกอบการการพิจารณาค่ะ) 

   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 

ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 

เดือนตุลำคม 2565 – เดือนกันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 

ส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำ

ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ก ำหนดให้
สถำนศึกษำ จัดตั้งส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรวิสำหกิจ เพ่ือจัดตั้ง
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรแบบครบวงจร เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์บ่มเพำะฯ และใช้เป็นสถำนที่ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในกำรประกอบอำชีพอิสระและหำ
รำยได้ระหว่ำงเรียนแบบครบวงจร 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือพัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้ผู้ประกอบกำร 
7.3 เพ่ือใช้รองรับกำรประเมินในทุกปีกำรศึกษำ 
7.4 เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 - ได้พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะ

ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
- นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้
ผู้ประกอบกำร 
- มีสถำนที่ใช้รองรับกำรประเมินในทุกปีกำรศึกษำ 
- มีแหล่งกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 

 
 



741 
 

  10. งบประมาณในการด าเนนิงาน  : 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำส ำนักงำนศูนย์
บ่มเพำะฯ 
 

  30,000  

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
2.1  

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด     
ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

-อุปกรณ์ส ำนักงำนสิ้นเปลือง อำทิ กระดำษ 
แฟ้ม ใส้แฟ้ม หมึกเครื่องพิมพ์ฯลฯ 

   
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น   -  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output)   
ผลลัพธ์ (Outcome)  -พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะ

ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 
-นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้
ผู้ประกอบกำร 
-มีสถำนที่ใช้รองรับกำรประเมินในทุกปี
กำรศึกษำ 
-มีแหล่งกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ได้พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
12.2 นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้ผู้ประกอบกำร 
12.3 มีสถำนที่ใช้รองรับกำรประเมินในทุกปีกำรศึกษำ 
12.4 มีแหล่งกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร ปีงบประมำณ 2566 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงวำสนำ   สุขใจ และเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรเงิน   ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร 

2.  ลักษณะโครงการ 🗹 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    🗹 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

 🗹ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 



745 
 

        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  🗹  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสู 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  🗹  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  🗹  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  🗹  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  🗹  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  🗹  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  🗹  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  🗹  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  🗹  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  🗹  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  🗹  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  🗹  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  🗹 3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  🗹  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  🗹  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  🗹 4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  🗹 6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 🗹   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำร เรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
   3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  🗹    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  🗹    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
    ตุลำคม 2565 ถึง กันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริหำร นั้น สถำนศึกษำมีจกำรจัดสรรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน มีกำร
จัดระบบงบประมำณที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดพันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กลยุทธกำรบริหำร
สถำนศึกษำ วำงแผนและด ำเนินงำนตำมโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือวัดผลส ำเร็จ
ของงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ (เป็นระบบที่เชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเงินและพัสดุที่สะท้อนให้เห็น
ผลส ำเร็จของงำนภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ) มีกำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกำรจัดบริกำร/สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกร ในสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสมและจัดได้
ทั่วถึง 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรเงิน บัญชี พัสดุ 
7.2 เพ่ือมุ่งพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรเงิน 

7.3  เพ่ือติดตำม และประเมินผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอประมำณและกำรบริกำร 
7.4  เพ่ือกำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ และตรวจสอบได้ 
7.5 เพ่ือจัดบริกำร/สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรอย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

วิทยำลัยมีกำรจัดกำรงบประมำณและกำรบริกำรที่ดี
คิดเป็นร้อยละ 100  
 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำระเบียบกำร
ปฏิบัติโครงกำร ระเบียบกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ระเบียบกำรยืมเงินในกรณีต่ำงๆ 

2. ระบบกำรเงินมีควำมถูกต้องโปร่งใส่และ
เป็นธรรม เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
3. บุคลำกรได้รับกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำร 
4. กำรบริกำรด้ำนเอกสำรมีควำมพร้อม 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรทำงด้ำน
กำรเงิน 
ค่ำตอแทนวิทยำกร  2*1200*6ชม = 14,400 บำท 
ค่ำอำหำร  52*40*1 วัน =2,080 บำท 
ค่ำอำหำรว่ำง 25*52*2มื้อ *1 วัน =2,600 บำท 
ค่ำเอกสำร/ป้ำยโครงกำร/ของที่ระลึก  3,000 

   
 
14,400 
2,080 
2,600 
3,000 

 

รวม   22,080  
กิจกรรมที่ 2 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรเงิน 

  10,000  

กิจกรรม 3 ติดตำม และประเมินผลกำรใช้งบประมำณ
อย่ำงสม่ ำเสมอประมำณและกำรบริกำร 

  -  

กิจกรรม 4 จัดบริกำร/สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกร
อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 
จัดกิจกรรมเงินรำยเดือนเพ่ือส่งเสริมกำรออมบุคลำกร 
รำงวัล 1 ออมร้อยละ 100 ได้    1000 
รำงวัล 2 ออมร้อยละ 80  ได้    500 
รำงวัล 3 ออมร้อยละ 75  ได้    300 
รำงวัล 3 ออมร้อยละ 70  ได้    200 

  2,000  

กิจกรรมที่ 5 จัดหำวัสดุเพื่อรองรับกำรบริกำรทำงด้ำน
กำรเงิน 
หมึกเครื่อง GFMIS ใช้ กำรเงิน บัญชี พัสดุ  
กระดำษงบประมำณสีเหลือง 
กระดำษบ ำรุงกำรศึกษำสีเขียว 
กระดำษเงินอุดหนุน 
หมึกเครื่องพิมพ์งบประมำณ 
หมึกพิมพ์เครื่องบ ำรุงกำรศึกษำด ำ แดง เหลือง น้ ำเงิน 
กระดำษ A4  

 
 
5 ตลับ  
5 ห่อ 
5 ห่อ 
5ห่อ 
2 ห่อ 
4 ตลับ 
2 ลัง 

 
 
750 
155 
155 
155 
155 
290 
550 

 
 
3,750 
775 
775 
775 
755 
1160 
1100 

 

รวม   9,090  
รวมทั้งสิ้น   43,170  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
 ตัวช้ีวัด   เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) วิทยำลัยมีกำรจัดกำรงบประมำณ

และกำรบริกำรที่ดีคิดเป็นร้อยละ 
100  
 

1. บุคลำกรมี ควำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ
ระเบียบกำรปฏิบัติโครงกำร ระเบียบกำร
เดินทำงไปรำชกำร ระเบียบกำรยืมเงินใน
กรณีต่ำงๆ 

2. ระบบกำรเงินมีควำมถูกต้อง
โปร่ ง ใส่ และ เป็นธรรม  เป็ น ไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
3. บุคลำกรได้ รับกำรดูแลด้ ำน
สวัสดิกำร 
4. กำรบริกำรด้ำนเอกสำรมีควำม
พร้อม 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยมีกำรจัดกำรงบประมำณ
และกำรบริกำรที่ดีคิดเป็นร้อยละ 
100  
 

1. บุคลำกรมี ควำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ
ระเบียบกำรปฏิบัติโครงกำร ระเบียบกำร
เดินทำงไปรำชกำร ระเบียบกำรยืมเงินใน
กรณีต่ำงๆ 

2. ระบบกำรเงินมีควำมถูกต้อง
โปร่ ง ใส่ และ เป็นธรรม  เป็ น ไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
3. บุคลำกรได้ รับกำรดูแลด้ ำน
สวัสดิกำร 
4. กำรบริกำรด้ำนเอกสำรมีควำม
พร้อม 
 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  12.1  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกำรเงิน 
            12.2  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอประมำณและกำรบริกำร 

12.3  มีำร/สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรอย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 
โครงการ จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา แบบSmart Card ประจ าปีการศึกษา  2565 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  หัวหน้ำงำนทะเบียน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ☑ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ☑  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ☑    4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

      มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 



761 
 

   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :  ตุลาคม 2565 – กันยายน  2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
เนื่องด้วยงำนทะเบียนได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565 เพ่ือใช้แสดงตัวตนของกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย โดยบัตรฯจัดท ำโดยพลำสติก 
(แบบSmart Card) ซึ่งมีควำมทนทำน แข็งแรง รำยละเอียดในบัตรฯ ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล เลขบัตรประจ ำ
ประชำชน ระดับ/สำขำวิชำ วันออกบัตร วันหมดอำยุของบัตร ประโยชน์ของกำรใช้บัตรฯ สำมำรถดูผลกำรเรียน
โดยจะมี QR CODE อยู่ด้ำนบัตรฯ งำนทะเบียนจึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2566  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.1 ปวส.1 มีบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ทุก
คน 
2.  เพ่ือใช้แสดงตัวตนกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.1 ปวส.1 มีบัตร
ประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ แบบSmart Card  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ทุกคน 

บัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ แบบSmart Card  
มีประสิทธิภำพ มีควำมชัดเจน คงทน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร              12       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

              15       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

              19       

4.ติดตำมและประมินผล               26       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร               30       

 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : ใช้เงินจากงบบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด………     
3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 หมึกด ำ เครื่องพิมพ์
บัตร รุ่น CD116 Printer , 
Simplex , 100-Card Input 
Hopper  
          3.2  หมึกสี เครื่องพิมพ์
บัตร รุ่น CD116 Printer , 
Simplex , 100-Card Input 
Hopper            
          3.3 บัตรพลำสติกขำว
ขนำด 0.76 มม. 

 
 
1 หลอด 
 
 
 
2 หลอด 
 
 
 
250 ใบ 
 
 
 

 
 
1,100 บำท 
 
 
 
1,550 บำท 
 
 
 
6 บำท 

 
 
1,100 บำท 
 
 
 
3,100 บำท 
 
 
 
1,500 บำท 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น 5,700 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ มีบัตรประจ ำตัว

นักเรียน นักศึกษำ แบบSmart 
Card  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566  

บัตรแบบSmart Card  มีประสิทธิภำพ มี
ควำมชัดเจน คงทน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ปวช .1 จ ำนวน 200 คน 
ปวส.1 จ ำนวน 80 คน จ ำนวนมีบัตร
บัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 
แบบSmart Card   

สำมำรใช้ดูผลกำรเรียนผ่ำนระบบศธ .
ออนไลน์ โดยสแกน QR CODE อยู่ด้ำน
บัตรฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 มีบัตรพลำสติกขำวและหมึกพิมพ์เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
12.2 มีควำมรวดเร็วในกำรบริกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ แบบSmart Card แก่นักเรียน นักศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2565 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  หัวหน้ำงำนทะเบียน 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
     โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ด ี
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
    ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
    ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
    ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำ น
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 
    ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 
    นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
    นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
    นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 
    1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 
    3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 
    จุดเน้น 
    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    1.  อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System TVE2S) 
   -  พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
   -  ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
   -  ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 
   -  พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
   -  พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
   -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
    2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   -  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพรยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 
   -  พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
   -  ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   -  พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
    3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   -  ปลดล็อกเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร 
   -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   -  ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
   -  ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” และ 
“อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
   -  เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
   -  เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
   3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 
     5  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครู จัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   
       3  ห่วง 
      พอประมำณ     มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       เงื่อนไข 
      ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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       สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
     2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
     3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
     4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 
     5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
     6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
     7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
     8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
     9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
     11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
     12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :  ตุลาคม 2565 – กันยายน  2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมำณประเภทต่ำง ๆ ทั้งจำกเงินอุดหนุน
รำยหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี และเงินรำยได้  ดังนั้น เพ่ือกำรด ำเนินงำน  กำรจัดพิธีมอบใบ
ประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565  ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช)  และ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส)  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดเตรียมเอกสำรที่ส ำคัญอำทิเช่นใบประกำศนียบัตร  ปก
ใบประกำศนียบัตร  ใบระเบียนผลกำรเรียนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  รำยชื่อนักเรียน  นักศึกษำที่เข้ำร่วมพิธีฯ พร้อม
จัดหำสถำนที่ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือน ำนักเรียน  นักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำวในรูปแบบอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์และสนองนโยบำยกำรจัดอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
2.  เพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมิใจแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.  เพ่ือควำมสำมัคคีและร่วมมือในอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ระดับชั้น (ปวช)  183  คน  ระดับชั้น (ปวส)  99  
คน 

1. นักเรียน  นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี
ควำมภำคภูมิใจและมีควำมมุ่งมั่นที่จะศึกษำเล่ำ
เรียนอย่ำงตั้งใจ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร      1                   
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร        4                 
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร          13               

4.ติดตำมและประมินผล          28               
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
            31             

 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : ใช้เงินจากงบประมาณ 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 
1.1…………………… 
1.2…………………… 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด……… 
          2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 
          2.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
 
          2.3 ค่ำเช่ำชุดครุย 

 
1 มื้อ 
 
1 มื้อ 
 
1 ชุด 

 
2,000 บำท 
 
1,000 บำท 
 
4,000 บำท 

 
2,000 บำท 
 
 

1,000 บำท 
 
4,000 บำท 

 
ส ำหรับประธำนในพิธี
และแขกรับเชิญ 
ส ำหรับประธำนในและ
บุคลำกรพิธี 
ประธำนในพิธี 

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 กรอบรูปใส่เกียรติบัตร 
เรียนดี 
         3.2 หมึกพิมพ์ HP laser 
w1000 
         3.3 หมึกพิมพ์ CANON  
IPXMA G2010 ด ำ/เหลือง/ฟ้ำ/
แดง 
 
         3.4 กระดำษถ่ำยเอกสำร 
ขนำด A4 70 แกรม 
         3.4 ป้ำยโฟมบอร์ดตัวอักษร 
“วันที่00 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2566 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565” ขนำด
กว้ำง 5 เมตร 2 บรรทัดพร้อม
ติดต้ัง 
          3.5 ช่อโบว์เก้ 

 
 
12 อัน 
 
1 หลอด 
 
4 ขวด  
 
 
 
5 รีม 
 
1 ป้ำย 
 
 
 
 
20 ช่อ 

 
 
130 บำท 
 
1,000 บำท 
 
390 บำท 
 
 
 
98 บำท 
 
3,000 บำท 
 
 
 
 
25 บำท 

 
 
1,560 บำท 
 
1,000 บำท 
 
1,560 บำท 
 
 
 
490 บำท 
 
3,000 บำท 
 
 
 
 
5,000 บำท 

 
 
เรียนดี,คนด ี
 
ใช้ปริ้น รบ. เท่ำนั้น(สีด ำ) 
 
ใช้ปริ้นในประกำศ,
วุฒิบัตร,เกียรติบัตรเรียน
ดี 
 
 
เปลี่ยนวัน/เดือน/ปี/
พ.ศ./ปีกำรศึกษำ 
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           3.6 โอเอซิล 
           3.7 ดอกกุหลำบ(แห้ง) 
           3.8 ดอกคำเนชั่น(แห้ง) 
           3.9 ดอกไฮเดรนเยีย(แห้ง) 
           3.10 ดอกมัม(แห้ง) 
           3.11 ดอกคัตเตอร์ 
           3.12 แผ่นโฟม 
           3.13 ตำข่ำยพลำสติกสีด ำ 
           3.14 ลวดมัดเส้นเล็ก 
           3.15 เทียนแท่ง ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2ซม. สูง 24 ซม. 
           3.16 ถ่ำยไมค์ลอย 9V  
           3.17 เข็มหมุด 
           3.18 กำวหย่น 2 นิ้ว คละ
สี 
           3.19 กระดำษสี 2 หน้ำ 
โปสเตอร์ ขนำด 52x77 cm หนำ 
100 แกรม คละสี 
           3.20 กำวแท่ง ขนำด 50  
กรัม 
           3.21 เชือกฟำง  
           3.22 ผ้ำโทเร หน้ำกว้ำง 
60 นิ้ว  

 
 
 
 
30 ก้อน 
5 มัด 
5 มัด 
5 มัด 
4 มัด 
5 มัด 
5 แผ่น 
10 เมตร 
1 กิโลกรัม 
1 คู ่
 
1 แพ็ค 
10 กล่อง 
10 ม้วน 
 
20 แผ่น 
 
 
10 แท่ง 
 
5 ม้วน 
2 ม้วน 
 

 
 
 
 
40 บำท 
200 บำท 
200 บำท 
200 บำท 
200 บำท 
180 บำท 
40 บำท 
60 บำท 
110 บำท 
190 บำท 
 
200 บำท 
50 บำท 
45 บำท 
 
17 บำท 
 
 
45 บำท 
 
10 บำท 
2,000 บำท 

 
 
 
 
1,200 บำท 
1,000 บำท 
1,000 บำท 
1,000 บำท 
800 บำท 
900 บำท 
200 บำท 
600 บำท 
110 บำท 
190 บำท 
 
200 บำท 
500 บำท 
450 บำท 
 
340 บำท 
 
 
450 บำท 
 
50 บำท 
4,000 บำท 

ติดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประธำน,แขกผู้รับเชิญ
และคณะผู้บริหำร 
บุคลำกร วก.พิชัย 
 
ใช้ในบริเวรณพิธีทั้งหมด 
เช่น เวที/ซุ้มยินดี 
จ ำนวน 3 ซุ้ม ซุ้มประตู
ทำงเข้ำ และอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
ใช้บูชำพระพุทธ 
 
ใช้กับไมค์ลอย  
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 35,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) 1. มีผู้ ส ำ เร็ จกำรศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ 2565 ระดับชั้น (ปวช)  
183  คน  ระดับชั้น (ปวส)  99  คน 

1. นักเรียน  นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยมีควำมภำคภูมิใจและมีควำมมุ่งมั่นที่
จะศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงตั้งใจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีผู้เข้ำร่วมพิธีฯ จ ำนวนทั้งหมด 332 
คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมภำคภูมิใจและมี
ควำมมุ่งม่ันที่จะศึกษำต่ออย่ำงตั้งใจ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำอย่ำงภำคภูมิใจ 
12.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำแต่งกำยเรียบร้อยทุกคน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมพิธีฯออนไลน์ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการปกเกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  หัวหน้ำงำนทะเบียน 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

    ☑ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ☑  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ☑  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ☑  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ☑  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

      มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :  ตุลาคม 2565 – กันยายน  2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
เนื่องด้วยงำนทะเบียนได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรจัดซื้อปกประกำศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 เพ่ือเสร้ำงควำมภำคภูมิใจกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และแสดงควำมชัดเจนของระดับชั้นปี ประเภท
วิชำที่ส ำหรับกำรศึกษำงำนทะเบียนจึงจัดท ำโครงกำรปกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือมอบปกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
2.  เพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมิใจแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.  เพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่นของระดับชั้นที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 



786 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ระดับชั้น (ปวช)  183  คน  ระดับชั้น (ปวส)  99  
คน 

1. นักเรียน  นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี
ควำมภำคภูมิใจและมีควำมมุ่งมั่นที่จะศึกษำเล่ำ
เรียนอย่ำงตั้งใจ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร     1                   

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

       4                 

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

      9                 

4.ติดตำมและประมินผล        23                 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

           31             

 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : ใช้เงินจากบ ารุงการศึกษา ( บกศ. ) 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด………     
3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 ปกเกียรติบัตร ขนำด 
A5 พร้อมตรำโลหะติดหน้ำปก  
(ตรำอำชีวศึกษำ) มีสกรีนหน้ำปก   
         3.2 ปกเกียรติบัตร ขนำด 
A5 พร้อมตรำโลหะติดหน้ำปก  
(ตรำอำชีวศึกษำ) มีสกรีนหน้ำปก            

 
 
183 ปก 
 
 
99 ปก 

 
 
90 บำท 
 
 
90 บำท 

 
 
16,470 บำท 
 
 
8,910 บำท 

 
สีน้ ำเงิน (ส ำหรับ ปวช.) 
 
สีแดง (ส ำหรับ ปวส.) 
 

รวมทั้งสิ้น 25,380 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) 1. มีผู้ ส ำ เร็ จกำรศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ 2565 ระดับชั้น (ปวช)  
183  คน  ระดับชั้น (ปวส)  99  คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำรับปกเกียรติบัตร
ในพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำร
ศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีผู้เข้ำร่วมพิธีฯ จ ำนวนทั้งหมด 332 
คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมภำคภูมิใจและมี
ควำมมุ่งม่ันที่จะศึกษำต่ออย่ำงตั้งใจ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกคนที่เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรได้รับปกเกียรติบัตร 
12.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำแต่งกำยเรียบร้อยทุกคน 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมพิธีฯออนไลน์ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานทะเบียน 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  หัวหน้ำงำนทะเบียน 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ  

   ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  

   ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

 ⬜   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

 ⬜   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ☑  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ☑  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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 3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜ 
☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ☑    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :  ตุลาคม 2565 – กันยายน  2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและงำนทะเบียน   เป็นหน่วยงำนหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบ งำนด้ำนข้อมูลประวัติ
นักเรียน นักศึกษำเพ่ือรำยงำนของบประมำณประจ ำปี  ตลอดจนกำรรับนักเรียน  นักศึกษำเข้ำศึกษำทั้งระบบ
ปกติและนอกระบบตลอดจนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ซึ่งงำนดังกล่ำว  ถือเป็นหัวใจหลักส ำคัญของวิทยำลัยฯ   
ปัจจุบันงำนทะเบียนประสบปัญหำขำดแคลนวัสดุส ำนักงำนที่จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่มำติดต่อรับบริกำร 
จำกที่ประสบปัญหำท ำให้งำนทะเบียนไม่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรงำนอย่ำงมีระสิทธิภำพได้ 
ดังนั้นงำนทะเบียนจึงจัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนทะเบียนขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
โดยใช้หลัก กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในกำรปรับปรุงและบริหำรพัฒนำระบบงำน     ซึ่งจะช่วยใน
กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนให้ด ำเนินตำมมำตรกำรเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริกำร 

2. เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบงำนทะเบียน 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนทะเบียน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. ห้องงำนทะเบียนมีวัสดุ   และอุปกรณ์ใช้
ปฏิบัติงำน พอเพียง  และมีคุณภำพ ไว้บริกำร
บุคลำกรในโรงเรียน และบุคคลที่มำติดต่อรำชกำร 
2. บุคลำกรทุกฝ่ำยและบุคคลที่มำติดต่อรำชกำร
ติดต่องำนสะดวกรวดเร็วได้รับควำมพึงพอใจทุกคน 
 

1. ผู้ปฏิบัติงำนได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และได้
ประสิทธิผลของงำน 
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9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร      1                   

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

       4                 

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

         13               

4.ติดตำมและประมินผล          28               

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

           31             

 (* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : ใช้เงินจากงบประมาณ 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…     
2.ค่ำใช้สอย/……     
3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 กรอบรูปใส่เกียรติบัตร 
เรียนดี 
         3.2 หมึกพิมพ์ HP laser 
w1000 
         3.3 หมึกพิมพ์ CANON  
IPXMA G2010 ด ำ/เหลือง/ฟ้ำ/
แดง 
         3.4 กระดำษถ่ำยเอกสำร
A4/70G/500แผ่น 
         3.4 กระดำษถ่ำยเอกสำรสี 
A4/80G/500แผ่น วีนัส  

 
 
12 อัน 
 
1 หลอด 
 
4 ขวด  
 
 
50 รีม 
 
6 รีม 
 

 
 
130 บำท 
 
1,000 บำท 
 
390 บำท 
 
 
98 บำท 
 
200 บำท 
 

 
 
1,560 บำท 
 
1,000 บำท 
 
1,560 บำท 
 
 
4,900 บำท 
 
1,200 บำท 
 

 
 
เรียนดี,คนดีวันไหว้ครู 
 
ใช้ปริ้น รบ. เท่ำนั้น(สีด ำ) 
 
ใช้ปริ้นในประกำศ,
วุฒิบัตร,เกียรติบัตรเรียน
ดี 
 
 
ใช้ถ่ำยใบสมัครเรียน ปี
2566 
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          3.5 ซองเอกสำรน้ ำตำล 
555 BA 9*12นิ้ว3/4 ขยำยข้ำง 
พิมพ์ครุฑ 
 
 
           3.6 ไส้แฟ้มใส่เอกสำร 
ORCA A4 
 
           3.7 ดินสอด ำ 
STAEDTLER MARK-2B 
           3.8 สก็อตเทปใสแกนใหญ่ 
1 นิ้ว LOUIS(36หลำ) 
           3.9 ใบคัตเตอร์เล็ก 45 
องศำ ORCA A-100 กล่องขำว6ใบ 
           3.10 สติดกเกอร์กระดำษ
ขำว/ขำวด้ำนA4(50แผ่น) 
           3.11 สติดกเกอร์ใสหลัง
เหลืองA4/50แผ่น 
           3.12 กำวลำเท็กซ์TOA 4 
ออนซ์ 
            3.13 กระดำษกำวย่นสี
แกนใหญ่1.5นิ้ว 
            3.14 ตรำยำงวันที่
ภำษำไทย 
            3.15 คลิปหนีบหูพับด ำ 
NO.108 (โหล)TEX 
            3.16 แฟ้มเสนอเซ็นต์ 
(ปกกระดำษ) 
            3.17 คลิปหนีบหูพับด ำ 
TEX ขนำด 51 มม. 
           

20 มัด 
 
 
 
 
50 แพ็ค 
 
 
1 โหล 
 
10 ม้วน 
 
10 กล่อง 
 
1 ห่อ 
 
1 ห่อ 
 
13 ขวด 
 
15 ม้วน 
 
1 อัน 
 
2 โหล 
  
5 แฟ้ม 
 
5 กล่อง 
 
 

85 บำท 
 
 
 
 
17 บำท 
 
 
53 บำท 
 
36 บำท 
 
8 บำท 
 
95 บำท 
 
140 บำท 
 
14 บำท 
 
30 บำท 
 
160 บำท 
 
50 บำท 
 
110 บำท 
 
48 บำท 
 
 

1,700 บำท 
 
 
 
 
850 บำท 
 
 
53 บำท 
 
180 บำท 
 
80 บำท 
 
95 บำท 
 
140 บำท 
 
182 บำท 
 
450 บำท 
 
160 บำท 
 
100 บำท 
 
550 บำท 
 
240 บำท 
 

ใช้ส่งหนังสือออกและใช้
ส่งเอกสำรภำยในกรณี
ครูที่ปรึกษำเป็นผู้
รวบรวม 
ใช้ใส่เอกสำรที่ไม่
สำมำรถเจำะเข้ำแฟ้มได้ 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ระบบกำรให้บริกำรของงำนทะเบียนมีคุณภำพมำตรฐำน 
12.2 ผู้รับบริกำรได้รับกำรให้บริกำรของงำนทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 
12.3 เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถำนศึกษำต่อสำรธำณะชน 
12.4 เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำรับบริกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  
ผลผลิต 
(Output) 

ง ำ น ท ะ เ บี ย น มี วั ส ดุ แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
พอเพียงไว้บริกำรบุคลำกรใน
วิทยำลัยฯ และบุคคลที่มำ
ติดต่อรำชกำร 

บุคลำกรทุกฝ่ำยและบุคคลอ่ืนที่มำ
ติดต่อ 
รำชกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว
ด้วยควำมพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงใจทุก
คน 

ผู้ปฏิบัติงำนได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณภำพ และได้ประสิทธิผลของ
งำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ เตรียมควำมพร้อมงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยอภิมุข  อินทร์แพรง  

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

 ☑ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ☑  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 



801 
 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

 ☑1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจดักำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
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     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
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   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑   พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
1 ตุลำคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
เนื่องจำกปัจจุบันงำนบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือ
ประโยชน์แก่งำนรำชกำร  ทั้งกำรรับ - ส่ง  หนังสือทำงรำชกำร  กำรควบคุมเอกสำรของทำงรำชกำรภำยใน
หน่วยงำนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องให้เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ  ทั้งนี้มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในระบบงำนสำรบรรณ  แต่เนื่องจำกปัจจุบันงำนบริหำรงำนทั่วไปขำดอุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
กำรรับ - ส่ง งำนทำงระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งำนบริหำรงำนทั่วไปจึงจัดท ำโครงกำรขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนบริหำรงำนทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือพัฒนำระบบงำนบริหำรงำนทั่วไปให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
7.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
7.3 เพ่ือกำรปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำรบรรณท่ีถูกต้อง 
7.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถให้บริกำรบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำและภำยนอก
สถำนศึกษำเรื่องงำนด้ำนเอกสำรได้ 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
   1 ตุลำคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน: 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำรFUJI XEROX 4 หลอด 3,500.00 14,000.00  

2.หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON  003 
   - สีด ำ  EPSON  003 
   - สีเหลือง  EPSON  003 
   - สีน้ ำเงิน  EPSON  003 
   - สีแดง EPSON  003 

 
2 
1 
1 
1 

 
ขวด 
ขวด 
ขวด 
ขวด 

 
290.00 
290.00 
290.00 
290.00 

 
580.00 
290.00 
290.00 
290.00 

 

3. ตรำยำงด้ำมธรรมดำชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 1 อัน 120.00 120.00  

4. กระดำษ A4 70G/500IDEA MAX 30 รีม 98.00 2,940.00  

5. แฟ้มเสนอเซ็นต ์ 2 แฟ้ม 150.00 300.00  

6. สมุดหมำยเหตุรำยวัน 2 เล่ม 65.00 130.00  

7. เครื่องเย็บ ตรำม้ำ DUAL-45N 1 อัน 155.00 155.00  

8. เครื่องเย็บ ตราช้าง HS-E10 2 อัน 130.00 260.00  

9. ไส้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงิน 3 ด้ำม 115.00 345.00  

10.ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. สีน้ าเงิน 50 ด้าม/แพ็ค 1 แพ็ค 220.00 220.00  

11. นำฬิกำแขวนผนัง JIMKO 1 เรือน 290.00 220.00  

12. ถ่ำน Panasonic AA (แพ็ค 4 ก้อน) 2 แพ็ค 69.00 138.00  

13. ถ่ำน Panasonic AAA (แพ็ค 8 ก้อน) 1 แพ็ค 208.00 208.00  

14. เทปลบค ำผิด 4 ชิ้น 70.00 280.00  

15. ซองเอกสำรน้ ำตำล พิมพ์ครุฑ KA 
 (แพ็ค 50 ซอง) 

1 แพ็ค 210.00 210.00  

16. โพสต์อิทโน๊ต 1.5*2 สีเหลือง (12 เล่ม) 1 แพ็ค 265.00 265.00  

17. กรรไกร 9 นิ้ว ตรำช้ำง 1 ด้ำม 99.00 99.00  

18. หมึกเติมแท่นประทับ 28 cc. สีน้ ำเงิน ตรำม้ำ 1 ขวด 13.00 13.00  

19.คัตเตอร์ สก๊อตช์ 45L สีด า ขนาด 18 มม. 1 ด้ำม 123.00 123.00  

20. โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 0.5x1.7นิ้ว 3 แพ็ค 73.00 219.00  

21. รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร 1 อัน 275.00 275.00  

รวม 24,000.00  

 

https://www.officemate.co.th/th/scotch-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C-45l-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-18-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-ofmy031162
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร  งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณและระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร  งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณและระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ระบบงำนบริหำรงำนทั่วไปมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
12.2  กำรรับ – ส่งเอกสำรเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
13.2  รำยงำนสรุปควำมพึงพอใจ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนาระบบบัญชี 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสุกัญญำ  หิสวำณิชย์ และเจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ☑ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
 



810 
 

 ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที ่3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ☑  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 



812 
 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ☑  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ☑  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ☑  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 



814 
 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ด าเนินงาน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
 ปัจจุบันนี้ภำครัฐได้น ำระบบปฏิบัติกำรบริหำรหำรเงินกำรคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) มำใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งแต่กำรบริหำรงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำย กำรรับและน ำส่ง กำรควบคุม
สินทรัพย์และกำรจัดท ำบัญชี ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเข้ำในระบบจะถูกประมวลออกมำเป็นรำยงำนประเภทต่ำงๆ ท ำให้
ระบบมีรำยงำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก ที่ต้องเรียนรู้วิธีกำรเรียกรำยงำน และประโยชน์ของรำยงำนแต่ละประเภท 
น ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน และบริหำรงบประมำณในระยะแรกของกำรน ำระบบปฏิบัติกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) มำใช้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ประกอบกับปัญหำกำรเปลี่ยนถ่ำยบุคลำกร ท ำให้มี



817 
 

ปัญหำทั้งด้ำนบุคลำกรไม่เพียงพอ บุคลำกรไม่มีประสบกำรณ์และปัญหำที่เกิดจำกกำรปรับปรุงระบบงำนของ
กรมบัญชีกลำงที่ต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจจำกหนังสือสั่งกำรใหม่ๆ ท ำให้บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตำมกระบวนกำร
ท ำงำน ส่งผลต่อกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมของวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำด้ำนนโยบำย กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนบัญชีและกำรน ำมำใช้ในกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี แต่ยังไม่บังเกิดผลเท่ำท่ีควร 
 งำนบัญชี เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน ดังกล่ำว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิทยำลัยจึงจัดท ำ
โครงกำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนอื่น เพ่ือสนับสนุนงำนบัญชี ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน มีควำมปลอดภัย และเป็น
กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำระบบกำรท ำงำน ให้มีควำมถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
เพ่ือส่งเสริมให้งำนบัญชีทรำบวิธีกำรบันทึกบัญชี วิเครำะห์งบทดลอง และรำยงำนกำรเงินในระบบเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงิน ที่มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้งำนกำรเงินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำบัญชี 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ทั้ง 3 งำน 
 
 

งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยได้รับประโยชน์ และมีควำมเข้ำใจใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) อย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 10 
          3.2 ลวดเสียบกระดำษ หัวกลม 
          3.3 กระดำษถ่ำยเอกสำร 
A4/70G/500 IDEA MAX 
          3.4 กระดำษกำร์ด สีชมพู 
A4/120G/210x297 MM 
          3.5 ซองจดหมำยสีขำว เบอร์ 
9/125AA (แพ็ค 50 ซอง) 
          3.6 กระดำษปกขำว 
A4/180G/50 แผ่น 
          3.7 หมึก TONER-RE BROTHER 
TN-2380 HERO เทียบ 
          3.8 หมึก Canon G2010 
(PIXMA) สีแดง M 790 
          3.9 หมึก Canon G2010 
(PIXMA) สีเหลือง Y 790 
          3.10 หมึก Canon G2010 
(PIXMA) สีน้ ำเงิน C 790 
          3.11 หมึก Canon G2010 
(PIXMA) สีด ำ BK 790 
 

 
15 
2 
45 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
8 
50 
98 
 

78 
 

65 
 

72 
750 
 

360 
 

360 
 

360 
 

360 

 
120 
100 
4,410 
 

156 
 

130 
 

144 
1,500 
 

360 
 

360 
 

360 
 

360 

 

รวมทั้งสิ้น   8,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ตรวจสอบได้ร้อยละ 50 

 
เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและ
ปฏิบัติงำนด้ำนระบบงบประมำณ ได้
สอดคล้องกับนโยบำย 

ผลลัพธ์ (Outcome) งำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนพัสดุ
จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ได้นับประโยชน์ 3 งำน 
 

บุคลำกรมีวัสดุต่ำงๆ พอเพียงในกำร
บริหำรจัดกำรและมีควำมเข้ำใจใน
ระบบอิเล็กหรอนิกส์ (New GFMIS) 
อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ 
12.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
12.3 งำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนพัสดุมีวัสดุต่ำงๆ พอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรและมีประสิทธิภำพ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
13.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (PDCA) 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ด ี
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………1 – 30 กันยำยน 2566……………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบันป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำของวิทยำลัยฯ จ ำนวน ๓ ป้ำยนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรใน
ต ำแหน่งต่ำงๆเนื่องจำกมีกำรย้ำยสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งไปยังต ำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเหตุผล
อ่ืนๆ ท ำให้ข้อมูลที่ปรำกฏในป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นงำนบุคลำกร ฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลบุคลำกรในป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ จึงได้
จัดท ำโครงกำรปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือแสดงถึงสำยงำนกำรบริหำร ผังโครงสร้ำง
สถำนศึกษำ เพ่ือควำมสะดวกส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษำ สู่สังคมอำเซียน 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ป้ำยแผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ

พิชัย ขนำด 250 X 200 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 

 ป้ำยแผนภูมิบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ ขนำด 200 X 150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 

 ป้ำยคณะกรรมกำรวิทยำลัย  ขนำด   200 X    
150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 
 ป้ำยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
ขนำด  200 X 150 จ ำนวน 1 ป้ำย 

บุคลำกรที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถติดต่องำนกับ
บุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่รับผิดชอบ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำป้ำยบุคลำกร 
          2.2………………………………..………. 

4 อัน 1,000 บำท X 4 อัน 4,000 บำท  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   4,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) 1.ป้ำยแผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ 

ขนำด 250 X 200 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 
2.ป้ำยแผนภูมิบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ขนำด 
200 X 150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 
3.ป้ำยคณะกรรมกำรวิทยำลัย    
ขนำด   200 X   150 ซม    
จ ำนวน 1 ป้ำย 
4.ป้ำยคณะกรรมกำรบริหำ 
สถำนศึกษำ ขนำด   
200 X 150 จ ำนวน 1 ป้ำย 

บุคลำกรที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถ
ติดต่องำนกับบุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีป้ำยแสดงแผนภูมิบริหำรที่มีข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน 

ผู้ปกครองและบุคลำกรรับทรำบและ
เข้ำใจโครงสร้ำงท ำเนียบบุคลำกร 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ผู้ปกครองและบุคลำกรรับทรำบและเข้ำใจโครงสร้ำงท ำเนียบบุคลำกร 
12.2  บุคคลที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถติดต่องำนกับบุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่รับผิดชอบ 
12.3   มีป้ำยแสดงแผนภูมิบริหำรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 4 ป้ำย 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ โครงกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรและกำรศึกษำดูงำน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     (ความสอดคล้อง หากไม่สอดคล้องกับข้อใด สามารถตัดข้อนั้นออกได้ โดยไม่ต้องขยับเลขหัวข้อใหม่) 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

 ⬜  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดบัควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
    (สามารถตัดข้อความบรรยาย คงเหลือไว้เฉพาะหัวข้อมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ค่ะ ใส่ไว้เพื่อประกอบการการ
พิจารณาค่ะ) 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้ เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………1 ตุลำคม  2565 – 30 กันยำยน 2566……………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………ประเทศไทย……………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร เนื่องจำกเป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรสอน กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้ำนประสบกำรณ์ท ำงำนและกำรพัฒนำงำนเอกสำรส ำนักงำน ด้ำนสังคม ปัจจุบันกำรพัฒนำบุคลำกรมีหลำย
รูปแบบ เช่น กำรเชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำให้ควำมรู้ในด้ำนกำรจัดท ำงำนเอกสำรรำชกำร ล้วนเป็น
กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ให้บุคลำกรของโรงเรียน ในกำรนี้วิทยำลัยฯอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือเสนอขอรับรำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน ดังนั้นกำรให้ควำมรู้บุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร
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เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำจึงเป็นกำรเพ่ิมควำมรู้และทักษะชองบุคลำกรในกำรพัฒนำกิ จกำรของ
สถำนศึกษำต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
จัดท ำเอกสำร 
2. เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้ศึกษำวิธีกำรจัดท ำงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนที่มีประสิทธิภำพ
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 95 
ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดท ำเอกสำรเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมกำรขอรับรำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน 
อย่ำงน้อย 14 ชั่วโมง  

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรอบรม
และพัฒนำตนเองในด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรตำม
หน้ำที่เพื่อน ำไปพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

                        

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

                        

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        

ค าอธิบายเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   150,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ร้อยละ 95 ผ่ำนกำรศึกษำดูงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น  

บุคลำกรได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ือ
น ำมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ร้อยละ 95 ได้รับประสบกำรณ์
กำรท ำงำนแบบใหม่เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้งำนหน่วยงำน  

บุคลำกรมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้รับ
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรอบรมและพัฒนำตนเองในวิชำชีพของตนเอง อย่ำง
น้อย 14 ชั่วโมง 
12.2  บุคลำกรได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ือน ำมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ.....ซ่อมแซมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำงสำวมยุรฉัตร  ตระกูลชำรี  หัวหน้ำงำน นำยอภิมุข อินทร์แพรง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 
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 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
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   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2566………………………………………………………………….……………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………………………… 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
งำนประชำสัมพันธ์ ถือว่ำเป็นอีกหนึ่งในกำรน ำข้อมูลข่ำวสำร และควำมเคลื่อนไหวภำยในวิทยำลัยในด้ ำนบริหำร
จัดกำร วิชำกำร กิจกรรม และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ชุมชน
ทรำบให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงวิทยำลัย ชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ เป็น
ส่วนส ำคัญในกำรจัดกำรด้ำนเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยและงำนอื่น 
ๆ ดังนั้นวิทยำลัยจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพเพียงพอแก่กำรใช้งำนต่อบุคลำกรในวิทยำลัย 
และชุมชน เพ่ือให้งำนประชำสัมพันธ์ กิจกรรมต่ำง ๆของวิทยำลัยให้แก่ชุมชน สังคม อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือซ่อมแซมพัฒนำระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดควำมสมบูรณ์ในกำรท ำกิจกรรม 
2. เพ่ือให้มีสื่อผสม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอแก่กำรให้บริกำร 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ภำยในวิทยำลัยมีสื่อผสม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอแก่กำรให้บริกำร 
ร้อยละ 90 

วิทยำลัยมีสื่อผสม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอแก่กำรให้บริกำรใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยมีควำมพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร        √                 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

       √                 

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

         √  √  √  √  √  √  √   

4.ติดตำมและประมินผล                        √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                       √ 

เดือนมกราคม พ.ศ 2566 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. Li-Ion Battery Panasonic  1 ก้อน 1,500.00 1,500.00  

2. SanDisk Card 128 GB. 1 ชิ้น 1,300.00 1,300.00  
3. แท่นชำร์จ ยี่ห้อ Spa For BLC12 1 ชิ้น 760.00 760.00  
4. สำยรัดสำยไฟ 8.0 นิ้ว 10 แพ็ค 53.00 530.00  
5. เต้ำรับโทรศัพท์ 6P 4C/6P 6C 15 ตัว 149.00 2,235.00  
6. รำงเก็บสำยโทรศัพท์ 16x25 2M สีขำว 20 ท่อน 86.00 1,720.00  
7. สำยโทรศัพท์ 4Cx0.65 100ม. 2 ม้วน 850.00 1,700.00  
8.ตัวเมีย CAT 6 RJ45 US-1006SL LINK 30 ตัว 100.00 3,000.00  
9. กิดบรัดสำยไฟ 5 ขีด 40.00 200.00  
10. กิดฟตอกสำยไฟ 10 ถุง 12.00 120.00  
11.ท่ออ่อนลำยลูกฟูก-ร้อยสำย 1 ชิ้น 950.00 950.00  
12. ถ่ำนอัลคำไลน์ AAA 15 แพ็ค 123.00 1,845.00  
13. ถ่ำนอัลคำไลน์ AA 15 แพ็ค 208.00 3,120.00  
14. ถ่ำนกระดุมลิเธี่ยม 15 แพ็ค 68.00 1,020.00  
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ครู  บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ภำยในวิทยำลัยมี
สื่อผสม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอแก่กำร
ให้บริกำร  

วิทยำลั ยมีสื่ อผสม สื่ อ เทคโนโลยีที่
ทั นสมั ย  และมีประสิ ทธิ ภ ำพอย่ ำ ง
เพียงพอแก่กำรให้บริกำรในกิจกรรมต่ำง 
ๆ ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยมีควำมพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) งำนประชำสัมพันธ์ของวิทยำลัยถูก
พัฒนำให้เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ส่งต่อนักเรียน 
นักศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 
90 

ได้รับวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมพัฒนำระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ ที่ช ำรุดและเสื่อมสภำพ
ให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ และพร้อม
ในกำรประชำสัมพันธ์  ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษำ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ระบบงำนประชำสัมพันธ์ มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
12.2 ได้ปรับปรุงพัฒนำระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริกำรแก่บุคลำกรนักเรียน นักศึกษำ ในวิทยำลัย และ
ชุมชนอย่ำงเพียงพออยู่เสมอ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  สรุปรำยงำนผล  
13.2  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ.......การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเชิงรุก...................... 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำงสำวมยุรฉัตร  ตระกูลชำรี /หัวหน้ำงำน นำยอภิมุข  อินทร์แพรง 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 
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 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……เดือนมกรำคม 2566 - เดือนมิถุนำยน 2566……………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย และจังหวัดใกล้เคียง………………………………………………………………… 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ซึ่งเป็นวิทยำลัยที่จัดตั้งในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งยังไม่
เป็นที่รู้จักของอ ำเภอใกล้เคียงมำกนัก ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน หรือตัวนักเรียนเองยังไม่เข้ำใจบริบทของ
วิทยำลัยว่ำมีกำรเปิดกำรเรียน กำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สำขำใดบ้ำง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องที่จะต้องประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีควำม
ประสงค์จะศึกษำต่อสำยอำชีวศึกษำ ให้เข้ำใจบริบทของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมำกยิ่งขึ้น โดยจัดท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุชุมชน กำรจัดท ำป้ำยเปิดรับสมัคร
กำรศึกษำต่อ กำรจัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนทำงเพจfacebook 
ของวิทยำลัยฯ และกำรบริกำรชุมชน (Fix it Center) ในกำรซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน 
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     ดังนั้น งำนประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยเชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2566 เพ่ือแนะน ำและประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก สร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1.เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2.เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรศึกษำต่อสำยอำชีวศึกษำ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ก ำลังต้องกำรศึกษำต่อ เพ่ิมทำงเลือกกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ 
 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร        √                 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

         √               

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

         √  √  √  √         

4.ติดตำมและประมินผล                  √       

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                  √       

 
เดือนมกราคม 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) ผู้ปกครอง และนักเรียน ในอ ำเภอใกล้เคียง

รู้จักวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเพ่ิมมำกข้ึน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เป็นที่รู้จัก 
และยอมรับในกำรเข้ำศึกษำต่อมำก
ยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีเด็กนักเรียน นักศึกษำเพ่ิมขึ้น 20% 
 

ผู้ปกครองและนักเรียน มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภำรกิจของวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยมำกยิ่งขึ้น 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สนใจจะศึกษำต่อสำยอำชีวศึกษำ รู้จักวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมำกขึ้น 
12.2 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับนักเรียน ที่ต้องกำรศึกษำต่อสำยอำชีวศึกษำ 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม แบบประเมิน 
13.2 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ป้ำยไวนิล ขนำด 2*1.5 เมตร 10 ป้ำย 
 

450.00 4,500.00  

2. ป้ำยไวนิล ขนำด 4*2 เมตร 4 ป้ำย 
 

1,200.00 4,800.00  

3. กระดำษ A4 80 แกรม 5 รีม 110.00 550.00  
4. ปำกกำลูกลื่น 1 กระปุก 150.00 150.00  
รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ..........เตรียมความพร้อมงานพัสดุ................ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวมยุรฉัตร  ตระกูลชำรี  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่งำน นำยธนำกร  กุศล 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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    3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้  
   ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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  3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……เดือนมกรำคม 2566 - เดือนกุมภำพันธ์ 2566…………………………………………………………………………......... 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
…….....วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………….............................................................................. 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ด้วยงำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เป็นงำนที่ส ำคัญงำนหนึ่งของวิทยำลัยฯ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และเป็นงำนที่มีหน้ำที่ให้บริกำรแก่นักเรียน และบุคลำกร
ภำยในวิทยำลัย จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพัสดุ เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและ สนับสนุนงำนของ
ทุกกลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรไปตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำพัสดุ(จัดซื้อ-จัดจ้ำง) ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2. เพ่ือพัฒนำงำนพัสดุให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ.2560 

และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 53 คน 
 

งำนต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัยได้รับวัสดุที่ต้องกำรตำม
กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่งำนพัสดุด ำเนินกำรจัดหำให้ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร        √                 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

       √                 

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

       √                 

4.ติดตำมและประมินผล          √               

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

         √               

(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
เริ่มด ำเนินกำรวันที่ 9 มกรำคม 2566 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   

จ ำนวน 53 คน 
เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมระเบียบ
งำนพัสดุ 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกร ได้รับกำรจัดสรรวัสดุตำม
ควำมต้องกำร 

งำนพัสดุมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

 
 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/  
หมึกเติม Canon สีด ำ รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีน้ ำเงิน รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีแดง รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีเหลือง รุ่น 790 
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80G/500 
สมุดทะเบียนรับ A4 ปกเคลือบ 
กระดำษดำษปก A4/180/100 คละสี 
ปำกกำ Maker 
ปำกกำน้ ำเงิน 

 
4 กล่อง 
4 กล่อง 
4 กล่อง 
4 กล่อง 
20 รีม 
5 เล่ม 
20 ห่อ 
5 แท่ง 
1 กป. 

 
324.00 
324.00 
324.00 
324.00 
112.00  
66.00 
135.00 
50.00 
296.00 

 
1,296.00 
1,296.00 
1,296.00 
1,296.00 
2,240.00 
330.00 
2,700.00 
250.00 
296.00 
 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1. งำนต่ำงๆได้รับวัสดุตำมที่ต้องกำร 
12.2. งำนพัสดุมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 

13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ...........ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ......................... 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำงสำวมยุรฉัตร  ตระกูลชำรี หัวหน้ำงำน นำยธนำกร  กุศล... 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 
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 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
    3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
   ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิ เลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
………ตลอดปีงบประมำณ ปี2566…………………………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทลัยกำรอำชีพพิชัย.......………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
ด้วยงำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยำนพำหนะของทำงรำชกำร ซึ่ง
รถยนต์มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ด ำเนินงำนเป็นยำนพำหนะส ำหรับเดินทำงของทำงรำชกำร งำนพัสดุจึงได้เล็งเห็น
ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญในเรื่องของกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้ในทำง
รำชกำรอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อมในทุกๆด้ำน ในเรื่องของกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร รวมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์
อะไหล่รถยนต์รำชกำรให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
1. เพ่ือกำรส ำรวจและตรวจสอบควำมช ำรุด บกพร่อง ของรถยนต์รำชกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรซ่อมแซม และ

บ ำรุงรักษำให้มีกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรเดินทำงรำชกำรของวิทยำลัยฯ ต่อไป 

2. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและลดงบประมำณในกำรซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอะไหล่ หำกมีกำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ

รถยนต์รำชกำรอยู่ตลอด 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 53 คน บุคลำกร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้รถยนต์รำชกำร 
 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  √                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

 √                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √   

4.ติดตำมและประมินผล                      √  √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                        √ 

 
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2565 จนถึง เดือนกันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   

จ ำนวน 53 คน 
บุคลำกร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถยนต์รำชกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกร มีรถยนต์รำชกำรเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร ใช้ งำนในทำง
รำชกำร 

รถยนต์รำชกำรมีสภำพสมบูรณ์ และ
ปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1. รถยนต์รำชกำรมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนของบุคลำกร 
12.2. รถยนต์รำชกำรมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำนของบุคลำกร 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1………………………………………… 
1.2…………………………………….….. 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1ค่ำจ้ำงท ำ พ.ร.บ. รถยนต์
รำชกำร 

 
9 คัน 
 
 

 
1,000.00 

 
9,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/รถยนต์รำชกำรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย  
 

 9 คัน 7,000.00 63,000.00  

รวมทั้งสิ้น   72,000.00  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ...ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวมยุรฉัตร  ตระกูลชำรี /หัวหน้ำงำน นำยธนำกร  กุศล 

2.  ลักษณะโครงการ ⬜ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ⬜  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
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    3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ⬜  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ⬜  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ⬜  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ⬜  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ⬜  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ⬜  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ⬜  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ⬜  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ⬜  5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศกึษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ⬜  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

 ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ⬜  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
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ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ⬜    พอประมำณ ⬜    มีเหตุผล  ⬜    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ⬜    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ⬜    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ⬜  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
เดือนตุลำคม 2565 - เดือนกันยำยน 2566 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
     ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ลงทุน (ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 หลัง 
งบประมำณ 16,356,000 บำท (สิบหกล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน ) ทำงวิทยำลัยฯ ได้ขอควำม
อนุเครำะห์บุคลำกรจำกหน่วยงำนอ่ืนมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ คณะกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง นั้น 
     ดังนั้นทำงวิทยำลัยมึควำมจ ำเป็นที่จะต้องเบิกค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำจนกว่ำกำร
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสัญญำที่ก ำหนด 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติกำร 
7.2 เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ คณะกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง คณะกรรมกำรก ำหนด
รำคำกลำง 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง  
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 2 ชั้น 8 
ห้องปฏิบัติกำร แล้วเสร็จตำมระเบียบ 
 

 

9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  √                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

  √                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

  √   √   √  √    √   √   √  √    √   √   √   √ 

4.ติดตำมและประมินผล                         √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

                        √ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
(* หมายเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ 
1.2ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรควบคุมงำน 
1.3ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำคำกลำง 
 

   
100,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1……………………………….……….. 
          2.2………………………………..………. 

 
 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1……………………………….………. 
          3.2……………………………….………. 

    

รวมทั้งสิ้น   100,00.00  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ

พิชัย ได้อำคำรเรียนเพ่ิมข้ึน  
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีอำคำรเรียน และอำคำรปฏิบัติกำร
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
นักเรียน นักศึกษำ 

นักเรียน นักศึกษำ มีคุณชีวิตที่ดีข้ึน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
12.1 โครงกำรก่อสร้ำงฯ ด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ 
12.2 โครงกำรก่อสร้ำงได้รับแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงลุล่วง 
13. การติดตามผลและประเมินผล : 
13.1  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนและสะอำดเรียบร้อย................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
        5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครฐัที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายท่ี 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   

นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศกึษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ☑  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  หว่ง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้สะอำดและเรียบร้อยกับสถำนศึกษำนั้นมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก  
ควำมสะอำด  ควำมเรียบร้อยจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี   อุปกรณ์ 
เครื่องมือและวัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญในเรื่องของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
และวัสดุ ให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้งำนในอยู่เสมอ  
            ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้สะอำดและเรียบร้อยกับสถำนศึกษำ งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้
เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือให้อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุพร้อมใช้งำนในกำรท ำควำมสะอำด 
7.2  เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับสถำนศึกษำ 

7.3  เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดี
ให้กับสถำนศึกษำและสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่
ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

         ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 .......................................................... 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : งปม. 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/………………     
2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/…งำนบ้ำนงำนครัว…… 
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ 

   
1 โครงกำร 

 
45,000.00     

 
45,000.00     

 

รวมทั้งสิ้น   45,000.00      
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร 52 คน 

- นักเรียน นักศึกษำ  630 คน 
- เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมท่ี
ดีให้กับสถำนศึกษำและสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ควำมสะอำดและ
สภำพแวดล้อมที่ดีให้กับสถำนศึกษำ 

- เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของ
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับสถำนศึกษำและสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของ
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
     12.2   เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....กำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำน................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 



885 
 

         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

    3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

☑  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรื อข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
        สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 
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    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรปรับภูมิทัศน์ 
นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมี
สุขภำพจิตที่ดี 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้
งำน งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  



891 
 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ 
7.2  เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 
7.3  เพ่ือนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ดี 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

         ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 ........................................................... 
 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : งปม. 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/………………     
2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/……………………… 
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ 

   
1 โครงกำร 

 
50,000.00     

 
50,000.00     

 

รวมทั้งสิ้น   50,000.00      
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     

52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         
630 คน 

- เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีใน
สถำนศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส ำหรับกำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล 
อำคำรสถำนที่ 

- เพ่ือนักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ดี 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 
     12.2   เพ่ือนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ดี 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำรอ ำนวยกำรทั้ง 2ด้ำน................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมื อแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายท่ี 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศกึษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 

     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑   1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ☑   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………7 ตุลำคม 2565 – 31 ตุลำคม 2565……………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่ง  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ดังนั้น งำนอำคำรสถำนที่ ขออนุญำตจัดท ำโครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำร
อ ำนวยกำรทั้ง 2ด้ำน เพ่ือซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำรอ ำนวยกำรทั้ง 2 ด้ำนให้พร้อมกับกำรใช้งำนและ
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินของวิทยำลัยฯ งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้ องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร
ดังกล่ำวฯ  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1 เพ่ือซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำรอ ำนวยกำรทั้ง 2 ด้ำนให้พร้อมกับกำรใช้งำน 

7.2  เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในกำรใช้งำนให้มำกท่ีสุด 

7.3 เพ่ือบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของวิทยำลัยฯ 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ือบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของวิทยำลัยฯ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

✔                       

4.ติดตำมและประมินผล ✔ 
                     

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

✔ 
                     

..................... 7 ตุลำคม 2565 – 31 ตุลำคม 2565........................................................... 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : บกศ. 

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  

คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 
คน 

- เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในกำรใช้งำน
ให้มำกที่สุด 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้น
อำคำรอ ำนวยกำรทั้ง 2 ด้ำน 

- เพ่ือบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ
วิทยำลัยฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือพัฒนำปรับปรุงบ้ำนพักครูให้พร้อมกับกำรใช้งำน 
     12.2   เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในกำรใช้งำนให้มำกท่ีสุด 
     12.3   เพ่ือบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของวิทยำลัยฯ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…ค่ำจ้ำงเหมำ……… 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำโครงกำรจ้ำงเหมำ
ซ่อมแซมประตูม้วนทำงขึ้นอำคำร
อ ำนวยกำรทั้ง 2 ด้ำน 

   
1 โครงกำร 

 
11,000.00 

 
11,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………………….……..     
รวมทั้งสิ้น   11,000.00  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำiบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ☑   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  

     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
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  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรซ่อมบ ำรุง
ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษำ
และบุคลำกร 
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        ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง งำนอำคำร
สถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือให้จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
7.2  เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร          ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 .......................................................... 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : งปม. 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร 52 คน 

- นักเรียน นักศึกษำ  630 คน 
- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและ
แสงสว่ำง 

- เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสง
สว่ำงภำยในอำคำรและนอกอำคำร 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
     12.2   เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงภำยในอำคำรและนอกอำคำร 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/……………...     
2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/……………………… 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ 

   
1 โครงกำร 

 
55,416.00     

 
55,416.00     

 

รวมทั้งสิ้น   55,416.00      
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....ปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 
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  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

 ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
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         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมื อแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
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  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายท่ี 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑  2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑  4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑  6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑  2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศกึษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑   1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ☑   4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็ นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่ มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
  3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรปรับปรุง
พัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับฤดูฝน งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ 
7.2  เพ่ือแก้ปัญหำน้ ำท่วมขังบริเวณภำยในวิทยำลัยฯ ในฤดูฝน 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร          ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 .......................................................... 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : บกศ. 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร 52 คน 

- นักเรียน นักศึกษำ  630 คน 
- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เ พ่ือปรับปรุ ง พัฒนำระบบ
ระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ 

- เพ่ือแก้ปัญหำน้ ำท่วมขังบริเวณภำยใน
วิทยำลัยฯ ในฤดูฝน 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำภำยในวิทยำลัยฯ 
     12.2   เพ่ือแก้ปัญหำน้ ำท่วมขังบริเวณภำยในวิทยำลัยฯ ในฤดูฝน 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…ค่ำจ้ำงเหมำ……… 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำ
ภำยในวิทยำลัยฯ 

   
1 โครงกำร 

 
200,000.00     

 
200,000.00     

 

2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………………………     
รวมทั้งสิ้น   200,000.00      
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....เปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทกุช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

 ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 
     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑    1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
      3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   ⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

   ⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ☑  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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   ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติ ม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ ่

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อม ในป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย นั้นเป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ ร่วมถึงป้องกันทรัพย์สินและอำคำร
ต่ำงๆ 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเปลี่ยนน้ ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือเปลี่ยนน้ ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง 
7.2  เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
7.3  เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำรต่ำงๆ 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เ พ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร          ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 .......................................................... 
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 10. งบประมาณในการด าเนินงาน  : งปม. 
 

ประมาณการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/..เปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง.. 
 
1.1 สำรเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
ขนำด 15ปอนด ์
1.2 สำรเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
 

 
15 ถัง 
7 ถัง 

 
700.00 
500.00     

 
11,500.00 
3,500.00 

 
 

2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………………………     
รวมทั้งสิ้น   15,000.00      

 
11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร 52 คน 

- นักเรียน นักศึกษำ  630 คน 
- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ได้ เปลี่ ยนน้ ำยำสำรเคมีถั ง
ดับเพลิง 

- เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำรต่ำงๆ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
     12.2   เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำรต่ำงๆ 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 



933 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ…….....เปลี่ยนหลังคำโรงอำหำร................. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ...นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์......หัวหน้างาน…….อำคำรสถำนที…่………. 

2.  ลักษณะโครงการ ☑ โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

    ⬜ โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 

    ⬜ โครงกำรพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
        2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
        3.  กำรพัฒนำศักยภำพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
        4.  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 
        5.  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        1.  กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
        2.  อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
        3.  กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        4.  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
        5.  พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1.  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
        2.  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
        3.  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 
        4.  ตระหนักถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
        5.  เสริมสร้ำงให้มีสุขภำวะที่ดี 
        6.  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
        7.  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        1.  ลดควำมเลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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        2.  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
        3.  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
        4.  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        1.  สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        2.  สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
        3.  สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
        4.  พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสำหกรรม เชิงนิเวศ 
        5.  พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตร 
        6.  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  ☑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1.  ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
        2.  ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
        3.  ภำครัฐเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ 
        4.  ภำครัฐทันสมัย 
        5.  บุคลำกรรัฐ 
        6.  ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        7.  กฎหมำยเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
        8.  กระบวนกำรยุติธรรมเสมอภำค 

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

  ⬜  ด้ำนที่ 1  เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
         1.  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้สินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
         2.  กำรท่องเที่ยวเน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน กิจกรรมหลำกหลำย กระจำยรำยได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
         3.  ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ สร้ำงศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
         4.  กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร ยกระดับกำรแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ
มูลค่ำสูง 
         5.  ประตูกำรค้ำ กำรลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภำค โครงข่ำยคมนำคมและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก
เชื่อมโยงกับภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ 
         6.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริกำรดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

  ⬜  ด้ำนที่ 2  สังคมแห่งโอกำส และควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
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        1.  SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีและตลำดสมัยใหม่ 
        2.  พ้ืนที่และเมืองมีควำมเจริญ ทันสมัย และน่ำอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพ้ืนที่ กระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
        3.  ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ ประชำชนสำมำรถขยับสถำนะและ
ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  ☑  ด้ำนที่ 3  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
        1.  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนด ำ ของเสียถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์และพัฒนำพลังงำน
หมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงำนหลัก 
        2.  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ใช้มำตรกำรเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในกำรรับมือภัยธรรมชำติ 

  ⬜  ด้ำนที่ 4  ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
        1.  ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต ระบบกำรศึกษำและพัฒนำฝีมือแรงงำนมี
คุณภำพคนทุกช่วงวันมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.  ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐทันสมัยมีประสิทธิภำพ 

     3.3  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569) 

  ⬜  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม 
ผู้อยู่นอกระบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

  ☑  นโยบายที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำชีพและ
ฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

  ☑  นโยบายที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     3.4  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ⬜  1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

  ☑    2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ⬜  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

  ☑    4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ⬜  5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

  ☑    6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

     3.5  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  นโยบาย 

  ⬜  1  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  ☑    2  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร 

  ⬜  3  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ⬜  4  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    จุดเน้น 

  ☑  1  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ⬜  2  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

  ⬜  3  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ⬜  4  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

  ☑    5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ☑  6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     3.6  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ☑    1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 ⬜  2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 ☑    3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ⬜  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 ☑    5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ☑    6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   3.7  นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 7 นโยบายเร่งด่วน 

⬜ 1.ยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 ⬜ 2. ยกระดับโครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 

⬜ 3. ขับเคลื่อนโครงกำรทวิศึกษำแนวใหม่ 

 ⬜ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อำชีวะช่วยประชำชน 

⬜ 5. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมปลอดภัย สอศ. 

 ⬜ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยำลัยเกษตรและประมง 

 ⬜ 7. สร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ 
 5 นโยบายหลัก 

 ⬜ 1. ยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำรัฐและเอกชน (Quality) 

 ⬜ 2. ยกระดับควำมร่วมมือ (Cooperation) และสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำรัฐเอกชน (Re-branding) 

 ⬜ 3. ขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรอำชีวศึกษำ (Equity) 

 ⬜ 4.เสริมสร้ำงอำชีวศึกษำปลอดภัย (Safety) 

 ⬜ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร (Efficiency) 
     3.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ☑  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ดี และกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

⬜  2  พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน  
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

⬜  3  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

☑  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ⬜  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ  
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     3.9  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน  หรือท ำงำน  โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ  อย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร
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ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
  ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ     ที่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

     3.10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :   

    ⮚   3  ห่วง 

  ☑    พอประมำณ ☑    มีเหตุผล  ☑    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

    ⮚   เงื่อนไข 

  ☑    ควำมรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

  ⬜    คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญำ) 

    ⮚   สมดุล/พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

  ☑    วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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     3.11  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   ⬜  1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 

   ⬜  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 

   ⬜  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 

   ⬜  4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง  และทำงอ้อม 

   ⬜  5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 

   ⬜  6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

   ⬜  7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

   ⬜  8.  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 

   ⬜  9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ⬜  10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

   ⬜  11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  หรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

   ☑  12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 
……………11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566………………………………………………………………………………… 
5. สถานที่ด าเนินงาน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรปรับปรุง
พัฒนำปรับปรุงพัฒนำโรงอำหำร นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียน
นักศึกษำและบุคลำกร 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมปรับปรุงพัฒนำโรงอำหำร  งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
7.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนำโรงอำหำร 
7.2  เพ่ือแก้ปัญหำหลังคำรั่วซึม 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     52  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 
- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน: 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 2566 

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. เสนอโครงกำร  ✔                       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร 

✔                       

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
    

4.ติดตำมและประมินผล        ✔ ✔ ✔ 
  

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร          ✔ 
  

..................... 11 ตุลำคม 2565 – 30 กรกฎำคม 2566 .......................................................... 
 
         10.งบประมาณในการด าเนินงาน  : บกศ. 
 

ประมาณการ 
 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…ค่ำจ้ำงเหมำ……… 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำเปลี่ยนหลังคำโรงอำหำร 

   
1 โครงกำร 

 
350,000.00     

 
350,000.00     

 

2.ค่ำใช้สอย/………………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………………………     
รวมทั้งสิ้น   350,000.00      
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11.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร 52 คน 

- นักเรียน นักศึกษำ  630 คน 
- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เพ่ือเปลี่ยนหลังคำโรงอำหำร - เพ่ือแก้ปัญหำหลังคำรั่วซึม 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
     12.1   เพ่ือปรับปรุงพัฒนำโรงอำหำร 
     12.2   เพ่ือแก้ปัญหำหลังคำรั่วซึม 
13. การติดตามผลและประเมินผล: 
     13.1   บันทึกข้อควำมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 


