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  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นความเข้มแข็ง

ให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและรองรับกับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติในการจัดท า

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ขั้นด้วยการระดม

สรรพก าลังที่ส าคัญยิ่งของหน่วยงานและผู้บริหารทุกฝ่าย โดยช่วยกันคิดเคราะห์ จัดท างบรายจ่ายตามแผน/

งาน/โครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับนโยบายชาติ นโยบายกระทรวง

ศึกษา และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนค านึงถึงข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร จึงได้น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

  การด าเนินการจัดท าแผนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน ที่ส่งผลให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดีจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 อุดหนุน

การศึกษา

1 แผนงานจดัการศึกษาอาชีวศึกษา

1 งานสนับสนุนการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป

1.1.1 งบบุคลากร 5,375,260      1,795,300     3,579,960     

     เงินเดือน พนง.ราชการ  7  อัตรา 1,795,300      1,795,300     

     ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าทีค่รูพิเศษสอน   13  อัตรา 1,457,040      1,457,040     

     ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที ่  13  อัตรา 1,352,520      1,352,520     

     ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ  1  อัตรา 85,680          85,680         

     ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  6  อัตรา 456,480        456,480       

     ลูกจ้างชั่วคราวนามรักษาการ  3  อัตรา 228,240        228,240       

1.1.2 งบด าเนินงาน 995,320        

     1.- ค่าตอบแทน

     1.1- ค่าธุรการนอกเวลา 164,600        143,100     21,500     

     1.2- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

     1.3- ค่าสอนพิเศษ 516,800        226,600        37,800       252,400     

     1.4- ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าตอบแทนวิทยากร) 272,920        

2 ค่าใช้สอย 1,604,362      416,872       84,350       

     2.1- ค่าเดินทางไปราชการ 937,103        329,939        40,630       259,000     199,166             62,138         16,680     29,550       

     2.2- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง 137,255        9,968           67,795       50,000      9,492      

     2.3- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 61,278          61,278      

     2.4- ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000          50,000      

     2.5- ค่าจ้างเหมาบริการ 122,156        1,870           84,926      5,360        30,000               

     2.6- เงินสมทบประกันสังคม 296,570        

รายจา่ยของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ประมาณการการจดัสรร

อ่ืนๆ
 งบประมาณท่ีใช้

 แหล่งงบประมาณจดัสรร
รายการ

 บกศ.
 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
 อุดหนุนจดัสรร  ทวิศึกษา

 เรียนฟรี 15

 ปี
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3 ค่าวัสดุ 689,775        630,951       

     3.1- วัสดุก่อสร้าง

     3.2- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

     3.3- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 84,511          59,820         24,691         

     3.4- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 76,176          76,176       

     3.5- วัสดุการศึกษา 320,406        226,062        94,344       

     3.6- วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,020          136,121     33,020         

     3.7- วัสดโฆษณาและเผยแพร่

     3.8- วัสดุงานบ้านงานครัว 51,249          3,033        28,938         19,278     

     3.9- วัสดุหนังสือต ารา วารสาร 959,000        959,000       

     3.10- ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 10,000          10,000               

     3.11- วัสดุงานวิจัยและประกันคุณภาพ 10,000          10,000         

     3.12- วัสดุส านักงาน

           -วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 10,000          10,000         

           -วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 20,000          20,000         

           -วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 10,000          10,000         

           -วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. 10,000          10,000         

           -วัสดุส่วนกลาง 10,000          10,000         

4 ค่าสาธารณูปโภค 689,775        630,951       

     4.1- ค่าไฟฟ้า 1,000,000      600,000        58,824     

     4.2- ค่าโทรศัพท์

     4.3- ค่าไปรษณีย์โทรเลข 15,000          134,262        

     4.4- ค่าบริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) 15,000          

     4.5- ค่าขยะมลูฝ่อย 4,800           2,400           
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1.1.3 งบลงทุน 1,495,000      

     1.- ค่าครุภัณฑ์ 1,495,000      1,495,000     

     2.- ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

1.1.4 งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) 1,751,910      

     1.- ค่าหนังสือ 959,000        959,000     

     2.- อุปกรณ์การเรียน 229,310        229,310     

     3.-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 441,000        441,000     

1.1.5 งบรายจา่ยอ่ืนๆ 122,600        122,600       

      1.- เงินส ารองฉุกเฉิน

26,421,416    5,134,994     537,216     900,704     9,613,920    8,393        239,166             2,066,687    125,774   1,629,310  29,550       

โครงการฝ่ายวิชการ

โครงการ สร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,000                

โครงการ เชิญวิทยากรสอนภูมปัิญญาท้องถ่ินพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ (แผนกคอมพิวเตอร์) 8,800                

โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2562 (แผนกคอมพิวเตอร์) 5,000                

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 1,000                

โครงการ ปรับปรุงประตูมว้น แผนกวิชาช่างยนต์ 14,620         

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างยนต์ 30,000         

โครงการ วันวิชาการ 20,000               

โครงการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 4,700           

โครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,000                

โครงการ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1,000                

โครงการ ห้องสมดุ 3 ดี

โครงการ พัฒนาห้องสมดุ 2,500                

โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มกีารวัดผลประเมนิผลตามสภาพจริง 30,000               

โครงการ เชิญวิทยากรสอนภูมปัิญญาท้องถ่ินพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ (แผนกบัญชี) 5,000                

โครงการ สัมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี)

รวมงบหน้าร่ายจา่ย
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โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์

โครงการ สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปวช.)

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ ส่งเสริมก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการณ์ 25,000       

โครงการ พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000       

โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2562 (แผนกการบัญชี) 6,000                

โครงการ การสร้างส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ แก่ครูและบุคลากร 4,380                

โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2562 (แผนกไฟฟ้า) 4,000                

โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2562 (แผนกช่างยนต์) 8,000                

รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 49,320         45,000       -           -             -           105,680             -             -         -           -           

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยาการ

โครงการ บริหารจัดการด้านบุคลากร 200,000     

โครงการ ปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 2,100         

โครงการ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมอืส าหรับบุคลากร 4,000         

โครงการ ปรับปรุงพัฒนางานการเงิน 11,900       

โครงการ เตรียมความพร้อมงานพัสดุ 20,000       

โครงการ ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 50,000       

โครงการ พัฒนาระบบการก ากับดูแล อาคารสถานทีใ่ห้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย 35,000       

โครงการ พัฒนาระบบการก ากับดูแล อาคารสถานทีใ่ห้พร้อมใช้งานและปลอดภัย 12,000       

โครงการ พัฒนากิจกรรมระบบอาคารสถานที่ 6,000         

โครงการ เปล่ียนทรายกรองน้ าประปา 35,000       

โครงการ พัฒนาระบบงานบัญชี 5,000         

โครงการ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 9,000         

โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000       

โครงการ พัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 20,000       

โครงการ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 50,000       

โครงการ ประเมนิคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 30,000       

300,000     -           -             200,000     -                   -             -         -           -           รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการ บริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 120,000     

โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 50,000       

โครงการ ลงนามความร่วมมอื สถานศึกษาและสถานประกอบการ 11,650               

โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 4,275                

โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและหารายได้ระหว่างเรียน 40,000.00   

โครงการ การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 8,320                

โครงการ การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ระดับ อศจ., ภาค , ชาติ 180,000.00 

โครงการ การประกวดส่ิงประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา 5,000                

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 8,000         

โครงการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 5,000         

โครงการ ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพงานวางแผน 3,500         

66,500       -           -             120,000     29,245               -             -         -           220,000     

โครงการ ถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ 6,000                

โครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและท าบุญตักบาตร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 15,000               

โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแมแ่ห่งขาติ 2,000                

โครงการ วันเฉลิมพระชนมพระพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพวรากูร 2,000                

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกต้ังนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2,000                

โครงการ บวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 20,000               

โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3,000                

โครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 25,000               

โครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 25,000               

โครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 15,000               

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 15,000               

โครงการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมแ่ละวันคริสต์มาส 3,000                

โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ 2561 18,000               

โครงการ ครอบครูช่างและไหว้ครูสามญั 15,600               

โครงการ ท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 13,900               

โครงการ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) 3,500                

โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 3,000                

โครงการ ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 5,000                

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 10,000               

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 5,000                

โครงการ วันงดสูบบุหร่ี 1,000                

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 5,000                

โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน 2562

โครงการ ติดตามข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษา 2,000                

โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 18,000               

โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกบการทีม่ต่ีอคุณลักษณะของนักศึกษา 2,000                

โครงการ ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกตรอง นักเรียน นักศึกษา 2562 12,000               

โครงการ แนะแนวศึกษาต่อ 30,000               

โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center Thailand 4.0

โครงการ อาชีวอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการ อาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการ ตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ าทาง

โครงการ อ าเภอย้ิมเคล่ือนที่ 3,000                

โครงการ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร 10,000               

โครงการ จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ฯ 10,000               

300,000             -             -         -           -           

-              49,320         411,500     -           -             320,000     434,925             -             -         -           220,000     

รวมโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ยอดรวมท้ังส้ิน



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

การจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ แผนกวิชา 

จ านวนเงินที่จัดสรร งปม. 
ปวช. ปวส. 

ยอดรวม ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2562 

ภาคเรียนที่ 
2/2561 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

1 แผนกวิชาช่างยนต์ 38,940 51,780 11,939 3,181 105,840 
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 26,800 24,020 6,116 9,284 66,220 
3 แผนกวิชาการบัญชี 20,997 21,123 4,014 5,886 52,020 
4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,500 20,220 5,500 3,680 45,900 
5 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 10,025 17,460 6,975 - 34,460 
6 แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 20,000 20,440 4,000 4,720 49,160 

รวม 133,262 155,043 38,544 26,751 353,600 
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โครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

นายสมจิตต์ เช้ือบุญมี

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสมจิตต์  เชื้อบุญมี

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา  อินประเสริฐ

งานบุคลากร

นางพรทิพย์  ใยมะเริง

งานการเงิน

นางวาสนา  สุขใจ

งานบัญขี

นางสาวอัญชลี  สิทธิ

งานพัสดุ

นายชัยฤกษ์  ภุมราดี

งานทะเบียน

นางสาวชไมพร  ทองพันช่าง

งานอาคารสถานที่

นายเรวัฒน์  บางเล่ียม

งานประชาสัมพันธ์

นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายธีรวุฒิ  เต็มบุญ

งานปกครอง

นายคมกฤช  ธีระแนว

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายเอนก  สนโต

งานแนะแนวฯ

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์

งานโครงการพิเศษฯ

นายนพดล สาสิงห์

งานสวัสดิการฯ

นายจินานุวัฒน์  จอมภา

งานครูที่ปรึกษา

นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธีรวุฒิ  เต็มบุญ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวอนัญญา  คงต่อ

งานศูนย์ข้อมูล

นายวัชรา  สุขใจ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวปิยะชาติ  กลัมภัก

งานประกันคุณภาพฯ

นางวาสนา  สุขใจ

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ

นายณัฐดนัย  ใจกว้าง

งานความร่วมมือ

นายเทพพิทักษ์ พรเลิส

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชการ

นายสมจิตต์  เชื้อบุญมี

แผนกวิชาช่างยนต์

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์

งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาวดาเรศ โท้หล า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายชัยฤกษ์  ภุมราดี

งานวัดผลและประเมินผล

นายธนฤต  จันทร์แจ้ง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวาสนา  สุขใจ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางนิตยา  บุญเลิศล้ า

งานสื่อการเรียนการสอน

นายนพดล  พัดจันทร์หอม

แผนกวิชาการบัญชี

นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

นางนิตยา  บุญเลิศล้ า

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ขั้นวางแผน (Planning) 

1. ฝ่ายงานและความร่วมมืองานวางแผนงบประมาณ วิเคราะห์และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2561 เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2566 
 2.เสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ก าหนดรอบวงเงิน นโยบายให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. และ สนผ.)  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (Doing)  

1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 ฝ่าย น านโยบายไปประชุมชี้แจงให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนเอง 
ท าการเขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามก าหนด 

2. จัดประชุมพิจารณาโครงการตามความจ าเป็น และเรียงความส าคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้ง 1 ฝ่าย เป็นคณะกรรมการพิจารณาเห็บชอบ 

3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ2561(ฉบับร่าง) เสนอเพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
 
ขั้นตรวจสอบ (Checking) 

1. ฝ่ายงานและความร่วมมืองาน  วางแผนและงบประมาณ น าข้อมูลที่ได้จากการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 
ขั้นแก้ไขปรังปรุง(Action) 

1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ น าข้อมูลที่ได้จาการประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ2558 (ฉบับปรับปรุงให้สมบูรณ์) เสนอขอความเห็นชอบ และลงนามอนุมัติโดยผู้อ านวยการ
วิทยาลัย 

3.  จัดท าส าเนารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  (ฉบับสมบูรณ์) ส่งมอบให้รอง 
ผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย เพ่ือแจกผู้เกี่ยวข้อน าไปใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการต่อไป 
 
ขั้นติดตามประเมินผล 

1.  ด าเนินการติดตามการใช้แผนปฏิบัติการ  โครงการ / กิจกรรม / แผนงาน ทุกไตรมาส 
2.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานตามล าดับ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  เพื่อ 

สนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ  โดยในปี 2562  ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการ
อาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม  มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ใน
ขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝั่ง
ส านักการบริการชุมชน สังคม สถานที่อ่ืน ๆ   นอกจากนี้ได้เน้นเครือขายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้า
มาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น  และกลุ่มเป้าหมายต่าง
ต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา  ดังนั้นในปี  2562 นี้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะ
พัฒนาด้านคุณภพให้เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน  และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานท าแล้ว  ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ  และผู้ที่ก าลังหางานท าให้มากขึ้น  และให้
ความส าคัญกับการค้นหา พัฒนา  เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง  และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์  จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการในงบประมาณ 2562 ได้ดังนี้ 
  
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมันผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 
พันธกิจ 

 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 วิจัย  สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
35 กลยุทธ์  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน  เพื่อสนับสนุนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ  
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา  โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีท าและด ารงชีวิตอย่างมีสุขในสังคม  โดยมีกลยุทธ์
หลักคือ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการอสนและวัดและประเมินผล 
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันในการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตส านึก จิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยการบริการวิชาชีพสู่ 

ความเป็นเลิศ 
8. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้าง 

ทักษะทางวิชาการสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มศักยภาพ 
9. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชน และกรมอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์  ที่ 2 :  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ  ต้องได้รับความร่วมมือกับองค์กรที่
ต้องการใช้ก าลังคนการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น าไปสู่การก าหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการสอนในการผลิตก าลังคนได้
ตรงกันความต้องการผลิตและความต้องการของผู้ใช้  โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการ 
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
4. พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา 

เอกชนประกอบการและเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์  ที่ 3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  และน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality : Award:PMQA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการ
อาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการใน
รูปแบบสาถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย  อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผล
ใช้ต้องสร้างกฏหมายระเบียบ  ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

1. จัดและพัฒนาโครงการสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามก.ม. การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน 
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
9. เสริมสร้างสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจ 

 
ยุทธศาสตร์  ที่ 4 :  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิต 
 มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมี
จุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน 
ระบบ นอกระบบและทวิภาค ี

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่เด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  

คนพิการ ผู้อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
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ยุทธศาสตร์  ที่ 5 :  จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน  ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์  สันติ วิธี
ประชาธิปไตย  บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา  แลกเปลี่ยนความ พัฒนาวิชาการ / วิชาชีพ  เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต  โดยหวังผลให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค
โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อมประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพพ้ืนที่ชายแดน และเขตพัฒนา 

พิเศษ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการพระราชด าหริ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี 

 
ยุทธศาสตร์  ที่ 6 :  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ  การเชื่อมโยงการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ  มีกลไกน าผลการวิจับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีกลยุทธ์ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการวิจัยเชิงนโยบายการวิจัยเพื่อ 
ตอบสนองนโยบาย 

2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมให้น าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาอาชีพ การจดสิทธิบัตร  
และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจับ  และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา  ทั้งในประเทศ 
และระดับนานาชาติ 
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เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร  
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่

ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้ง
พระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency 
Economy ดังพระราชด ารัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  “ในที่นี้เราฟังเขาถามว่าเศรษฐกิจ
พอเพียง จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก็อยากจะตอบว่ามีแล้วในหนังสือ ไม่ใช่หนังสือต าราเศรษฐกิจ แต่
เป็นหนังสือพระราชด ารัสที่อุตส่าห์มาปรับปรุงให้ฟังได้ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคนที่ฟังภาษาไทยบาง
ทีไม่เข้าใจภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียง 
แปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือ”แต่เนื่องด้วยค าว่า Sufficiency Economy 
เป็นค าที่เกิดมาจากความคิดใหม่ อีกท้ังยังเป็นทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่มีปรากฏอยู่ในต ารา
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า Self-Sufficient Economy สามารถใช้แทน Sufficiency 
Economy ได้หรือไม่ หากว่าไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือไม่สามารถใช้เหมือนกันจะมีความเหมือน 
หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยค าว่า Self-Sufficiency มีความหมายตามพจนานุกรที่ว่า การไม่ต้องพ่ึงใคร และ
การไม่ต้องพ่ึงใครในความหมายของพระองค์ท่านนั้น คือ“Self-Sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมี
พอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง”ฉะนั้น เมื่อเติมค าว่า Economy เข้าไป กลายเป็น Self-
Sufficient Economy แล้วนั้น จะมีความหมายว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง คือ การที่สามารถอยู่ได้
ด้วยตนเองอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืน แต่ในทุกวันนี้ ประเทศไทยเรายังเดือดร้อน ยังมีความ
จ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนอยู่ ที่ในความเป็นจริงที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตาม ดังนั้น Self-Sufficient 
Economy จึงหมายถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง ที่แตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึ่งหมายถึง 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงมีการพ่ึงพากันและกันอยู่ ดังพระราชด ารัสเพ่ิมเติมที่ว่า“คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น
ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะ
พอแล้ว จะใช้ได้”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคน หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวการที่น าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development 
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หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
1. กรอบแนวความคิด 

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการ
พัฒนา 
2. คุณลักษณะ 
            เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
3. ค านิยาม 
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

 ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ  

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง 
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 

 เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ 
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

 เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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PLC 
 สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ PLC ในสถานศึกษา โดยมีประเด็นส าคัญ คือ 

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอน
ของครู เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมี
การค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ 
รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม
การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
วิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบ
เก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง
เด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่าง
เด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และ
จ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า
สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลง
ชัดเจน 

กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างาน
ส าคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด าเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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สถานศึกษาคุณธรรม 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการให้ค าแนะน าแนวทางใน
การสร้างโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา  โดยเน้นจากผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยใช้
หลัก 3 ประการ คือ “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับ
ตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยสอน เพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็น
คุณค่า ของความสามัคคี” โดยก าหนดให้มีโครงงานและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมใน
สถานศึกษา 
 
ธรรมะศึกษาในสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้สนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนธรรมะศึกษา และจัดสนามสอบธรรมะศึกษาให้แก่นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับนักธรรม ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัย 

อัตตลักษณ์ 
จิตอาสา พัฒนาสังคม 
 
อัตตลักษณ์คุณธรรม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ 
บริการวิชาชีพ 
 
วิสัยทัศน์  องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชมชน มาตรฐานสากล อย่างมืออาชีพ 
พันธกิจ 

1.  ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
2. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสังคม สาถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอน 
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน 
6. บริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

 
ปรัชญาของสถานศึกษา 
 ปรัชญาของวิทยาลัย “วิชาดี มีคุณธรรม ปัญญาล้ า ทักษะเยี่ยม”  คือ ปรัชญาการท างานของ
สถานศึกษา  ที่ใช้เป็นหลักการด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถออกไปประกอบ
อาชีพในประชาคมอาเซียนได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระ มีความเชื่อม่ันในตนเองในวิชาชีพสามารถ
สร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพหารายได้และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัย 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง จ านวนเนื้อที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2540   โดย
กระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  มีเนื้อท่ีรวม  131  ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขท่ี 154  หมู่ที่ 1 ต าบลในเมือง  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120  โทร. 0-5583-20439 ต่อ18 

 

การด าเนินการในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 สาขาวิชา 4 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานยานยนต์ 

  2.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
       - สาขางานการไฟฟ้าก าลัง 
  3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
       - สาขางานโลหะการ 
  4.  สาขาวิชาพณิชยการ 
       - สาขางานการบัญชี (MEP) 
       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 3 สาขาวิชา 4 สาขาวิชา คือ 
  1.  สาขาวิชาเครื่องกล 

- สาขางานยานยนต์ 
  2.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
       - สาขางานการไฟฟ้าก าลัง 
  3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
       - สาขางานโลหะการ 
  4.  สาขาวิชาพณิชยการ 
       - สาขางานการบัญชี 
       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- หลักสูตรทวิภาคี (ปวส.) จ านวน 3 สาขาวิชา 4 สาขาวิชา คือ 
1.  สาขาวิชาเครื่องกล(ทวิภาคี) 

- สาขางานยานยนต์ 
2.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) 

       - สาขางานการไฟฟ้าก าลัง 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

  3.  สาขาวิชาพณิชยการ(ทวิภาคี) 
       - สาขางานการบัญชี 
       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- หลักสูตรทวิภาคี (ปวช.) จ านวน 1 สาขางาน คือ 
  สาขาวิชาพณิชยการ(ทวิภาคี) 

       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศิลปกรรม 

1. ร้อยมาลัย       75  ชั่วโมง 
2. สิ่งประดิษฐ์จากเชือก      150 ชั่วโมง 
3. งานถักสร้อย       75 ชั่วโมง 
4. การประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก   150 ชั่วโมง  
5. ดอกไม้ประดิษฐ์      75 ชั่วโมง 
6. งานใบตอง       150 ชั่วโมง  
7. งานจักสานประยุกต์      75 ชั่วโมง 
8. ดอกไม้ประดิษฐ์จากระดาษ     75 ชั่วโมง 
9. การประดิษฐ์ของขวัญและของที่ระลึก    75 ชั่วโมง 
10. งานจักรสานประยุกต์      75 ชั่วโมง 
11. เคคูพาจ       75 ชั่วโมง 
12. การกัดกระจก      75 ชั่วโมง 
13. เสื้อเบื้องต้น       75 ชั่วโมง 

คหกรรม 
1. ขนมไทย       75 ชั่วโมง 
2. การถนอมอาหาร      60 ชั่วโมง 
3. อาหารไทย       75 ชั่วโมง 
4. ขนมไทย       75 ชั่วโมง 
5. เครื่องดื่ม       75 ชั่วโมง 

ไฟฟ้าก าลัง 
1. ช่างติดตั้งระบบเสียง      75 ชั่วโมง 
2. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม    75 ชั่วโมง 
3. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน   75 ชั่วโมง 
4. ช่างเครื่องท าความเย็น     75 ชั่วโมง 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

เทคนิคพื้นฐาน 
1. ช่างเชื่อมซ่อมบ ารุง      75 ชั่วโมง 
2. ช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร     75 ชั่วโมง 
3. งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น     75 ชั่วโมง 
4. งานปูนเบื้องต้น      75 ชั่วโมง 

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก    75 ชั่วโมง 
2.  การสร้างเว็บเพจ      75 ชั่วโมง 
3.  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลค า  75 ชั่วโมง 
4.  โปรแกรม MS-Window Ms-Word Ms Excel   75 ชั่วโมง 
5. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   75 ชั่วโมง 
6. การผลิตวีดีทัศน์เบื้องต้น     75 ชั่วโมง 
7. คอมพิวเตอร์กับงานส านักงาน     75 ชั่วโมง 
8. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศพ้ืนฐาน    75 ชั่วโมง 
9. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า     75 ชั่วโมง 
10. การใช้โปรแกรมตารางงาน     75 ชั่วโมง 

 
ช่างยนต์ 

1. การขับรถยนต์      75 ชั่วโมง 
2. ช่างซ่อมจักรยานยนต์      75 ชั่วโมง 
3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก     75 ชั่วโมง 

 
ก่อสร้าง 

1. ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน      75 ชั่วโมง 
2. ช่างกระเบื้อง       75 ชั่วโมง 

 
การบัญชี 

1.  พิมพ์ดีดอังกฤษ      75 ชั่วโมง 
2.  พิมพ์ดีดไทย       75 ชั่วโมง  
3.  บัญชีเบื้องต้น      75 ชั่วโมง 
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ เดือนตุลาคม 2561 

 

 

 

 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รวมทั้งสิ้น ปวช. ปวช.(ทวิศึกษา) ปวส. (ทวิภาคี) 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเครื่องกล 
-สาขางานยานยนต์ 71 63 56 190 - - - - 24 19 43 233 
-สาขางานไฟฟ้าก าลัง 35 25 22 82 - - - - 25 20 45 127 

รวม 106 88 78 272 - - - - 49 39 88 360 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาพณิชยกรรม 
-สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ 35 27 36 98 - - 14 14 27 17 38 150 
-สาขางานการบัญชี 53 23 36 112 - - - - 23 36 55 167 

รวม 88 50 72 210 - - 14 14 40 53 93 317 
รวมทั้งสิ้น 194 138 150 482 - - 14 14 80 92 181 677 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รวมทั้งสิ้น ปวช. ปวส. (ทวิภาคี) 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเครื่องกล 
-สาขางานยานยนต์ 85 71 63 219 35 24 59 278 
-สาขางานไฟฟ้าก าลัง 65 35 25 125 35 25 60 185 

รวม 150 106 88 344 70 49 119 463 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/สาขาวิชาพณิชยกรรม 
-สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ 40 35 27 102 30 27 57 159 
-สาขางานการบัญชี 40 53 23 116 30 23 53 169 

รวม 80 88 50 218 60 50 110 328 
รวมทั้งสิ้น 230 194 138 562 130 99 229 791 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) หลากหลายและแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย) 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียน 2/2561 

รวม 

ภาคเรียน 1/2562 

รวม 
ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 
ชม. 

61-75 ชม. 76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

รหัสวิชา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม               
 การขับรถยนต์ - - 20 - - - 20 - - 20 - - - 20 
 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ - 20 20 - - 20 60 - 20 20 - - 20 60 
 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก - 20 20 - - 20 60 - 20 20 - - 20 60 
รหัสวิชา ประเภทวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง               

 ช่างติดตั้งระบบเสียง  20 - - - - 20 40 20 - - - - 20 40 
 ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม - - 20 - - 20 40 - - 20 - - 20 40 
 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - - - - 20 - 20 - - - - 20 - 20 
 ช่างเครื่องท าความเย็น - - 20 - - - 20 - - 20 - - - 20 
รหัสวิชา ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน               

 ช่างเชื่อมซ่อมบ ารุง - 20 - - - - 20 - 20 - - - - 20 
 ช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร - - - - - - - - - - - - - - 
 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น  20 - 20 - 20 20 80 20 - 20 - 20 20 80 
 งานปูนเบื้องต้น - - - - 20 - 20 - - - - 20 - 20 

รวม 40 60 120 0 60 100 380 40 60 120 0 60 100 380 
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 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) หลากหลายและแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย)  

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียน 2/2561 

รวม 

ภาคเรียน 1/2562 

รวม 
ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

รหัสวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               
 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก - 20 - - - 20 40 - 20 - - - 20 40 
 การสร้างเว็บเพจ - - 20 - - 20 40 - - 20 - - 20 40 

 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลค า - 20 - - - - 20 - 20 - - - - 20 
 โปรแกรม MS-Window Ms-Word Ms Excel 20 - 20 - - - 40 20 - 20 - - - 40 
 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น 20 - - - - 20 40 20 - - - - 20 40 
 การผลิตวีดีทัศน์เบื้องต้น - 20 - - 20 - 40 - 20 - - 20 - 40 
 คอมพิวเตอร์กับงานส านักงาน - - - 20 - - 20 - - - 20 - - 20 

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศพ้ืนฐาน 20 - - - - - 20 20 - - - - - 20 
 การใช้โปรแกรมประมวลผลค า - - - - - - - - - - - - - - 
 การใช้โปรแกรมตารางงาน - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 60 60 40 20 20 60 260 60 60 40 20 20 60 260 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) หลากหลายและแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย)  

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียน 2/2561 

รวม 

ภาคเรียน 1/2562 

รวม 
ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

รหัสวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               
 สาขาวิชาการบัญชี               
 พิมพ์ดีดอังกฤษ - - - - - - - - - - - - - - 
 พิมพ์ดีดไทย - - - - - - - - - - - - - - 

 บัญชีเบื้องต้น - 20 - - - 20 40 - 20 - - - 20 40 
รหัสวิชา ประเภทวิชาคหกรรม               

 ขนมไทย 100 - 40 - - 40 180 100 - 40 - - 40 180 
 การถนอมอาหาร 40 - - - - - 40 40 - - - - - 40 
 อาหารไทย 100 - 40 - - 40 180 100 - 40 - - 40 180 

 เครื่องดื่ม 20 - - - - - 20 20 - - - - - 20 
รหัสวิชา ประเภทวิชาช่างก่อสร้าง               

 ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน               
 ช่างกระเบื้อง               

รวม 260 20 80 0 0 100 460 260 20 80 0 0 100 460 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) หลากหลายและแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย)  

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียน 2/2561 

รวม 

ภาคเรียน 1/2562 

รวม 
ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

รหัสวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม               
 ร้อยมาลัย - - - - - - - - - - - - - - 
 สิ่งประดิษฐ์จากเชือก 20 - - - - - 20 - - - - - - - 
 งานถักสร้อย - - - - - - - - - - - - - - 

 การประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก 20 - 20 - - 20 60 20 - - - - 20 40 
 ดอกไม้ประดิษฐ์ 20 20 - - - 20 60 20 - - - - 20 40 

 งานใบตอง 20 - - - - - 20 - - - - - - - 
 งานจักสานประยุกต์ - - 20 - - - 20 - - - - - - - 
 ดอกไม้ประดิษฐ์จากระดาษ 20 20 - - - - 40 - - - - - - - 

 การประดิษฐ์ของขวัญและของที่ระลึก 20 20 - - - 20 60 20 - - - - 20 40 
 งานจักรสานประยุกต์ - - - - - - - - - - - - - - 
 เคคูพาจ - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 120 60 40 0 0 60 280 60 0 0 0 0 60 120 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) หลากหลายและแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย)  

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียน 2/2561 

รวม 

ภาคเรียน 1/2562 

รวม 
ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

ต่ ากว่า 
30 ชม. 

30 – 
60 ชม. 

61-75 
ชม. 

76-
120 
ชม. 

121-
150 
ชม. 

แกน
มัธยม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 

รหัสวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม               
 การกัดกระจก - - - - - - - - - - - - - - 
 เสื้อเบื้องต้น - - 20 - - - 20 - - 20 - - - 20 

รวม - - 20 - - - 20 - - 20 - - - 20 
รวมทั้งสิ้น 480 200 300 20 80 320 1,400 480 200 300 20 80 320 1,400 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

ข้อมูลบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ต าแหน่ง 
จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ ากว่า 
ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.ผู้บริหาร 2  2   1  1     2   
2.ข้าราชการ (ครูผู้สอน)                
-สาขางานยานยนต ์ 2  2 2         1 1  
-สาขางานไฟฟ้า 2  2 1    1      2  
-สาขางานเทคนิคพ้ืนฐาน                
-สาขางานการบัญช ี                
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 1      1    1   
-สาขางานสามัญสมัพันธ์  1 1    1      1   
รวมข้าราชการ (ครู) 4 2 6 3   1 1 1    3 3  
3.ข้าราชการพลเรือน                
4.ลูกจ้างประจ า                
5.พนักงานราชการ (ครู) 3 4 7           7  
6.ครูจ้างสอน 8 5 13           13  
7.ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 1 12 13           4 9 
8.พนักงานขับรถ 1  1            1 
9.นักการภารโรง 3 3 6            6 
10.ยามรักษาความปลอดภยั 3  3            3 

รวมทั้งสิ้น 25 26 51 3  1 1 1     5 25 21 

 

 

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งานโครงการ 

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพ่ิม-ลด 
(ร้อยละ) 

สนองนโยบาย 

เงิน งปม. 
เงินอุดหนุน
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม เงิน งปม. 
เงินอุดหนุน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม 

ศึก
ษา

ธิก
าร

 

สอ
ศ.

 

จัง
หว

ัด 

ปร
ะก

ันค
ุณ

ภา
พ 

สม
ศ.

 

1.แผนงานประมาณเร่งรัดปฏริูปการศกึษาและการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

             

1.1 แผนงานพัฒนาคณุธรรมคมและสังคม              
1.1.1 งาน/โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอน              
1.1.1.1 งบบุคลากร 1,811,760   1,811,760          

1.1.1.2 งบด าเนินงาน 1,318,000   1,318,000          

1.1.1.3 งบลงทุน 1,500,000   1,500,000          

1.1.1.4 งบอุดหนุน  5,377,610  5,377,610          

1.1.1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ              
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพฒันาชนบท              
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขจัดความยากจน              
2.1.1 งาน/โครงการเทียบเท่าผลผลิต              
2.1.1.1 งบบุคลากร              
2.1.1.2 งบด าเนินงาน              
2.1.1.3 งบลงทุน              
2.1.1.4 งบอุดหนุน              
2.1.1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ              
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามผลผลิต 

ท่ี งบรายจ่าย ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ระยะสั้น ผลผลิตอ่ืน ๆ หมายเหต ุหมวดเงิน รวม 
1 งบบุคลากร       
 -เงินเดือน       
 -เงินวทิยฐานะ       
 -ค่าจ้างประจ า       
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,795,300     1,795,300 
 -ค่าจ้างชัว่คราว       
 -ค่าครองชีพ       
 รวม 1,795,300     1,795,300 
2 งบด าเนินงาน       
 -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 757,800     757,800 
 -ค่าสาธารณูปโภค 600,000     600,000 
 รวม 1,357,800     1,357,800 
3 งบลงทุน       
 -ครุภัณฑ ์  1,500,000    1,500,000 
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
 รวม  1,500,000    1,500,000 
4 งบอุดหนุน       
 -ค่าหนังสือเรียน 959,000     959,000 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน 229,310     229,310 
 -ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 441,000     441,000 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 473,575     473,575 
 -ค่าจัดการเรียนการสอน 2,918,800     2,918,800 
 รวม 3,392,975     3,392,975 
5 ระยะสั้น   1,245,300   1,245,300 
 รวม   1,245,300   1,245,300 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปงบหน้ารายจ่าย จ าแนกตามผลผลิต 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต จ านวน งบประมาณ รหัส GFMIS 
1.แผนงานประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
ผลผลติ:เป้าหมายผู้ส าเร็จการศึกษา    
-ปวช. 1,387,800   
-ปวส. 559,400   
-ระยะสั้น 1,245,300   
2.แผนงบประมาณขจดัความยากจนและพัฒนาชนบท    
ผลผลติ:จ านวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น    
ผลผลติที่ 1 ประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพก่อให้เกิดรายได้    
ผลผลติที่ 2 นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการพัฒนาจากเครือข่ายความรว่มมือ    
ผลผลติที่ 3 ประชาชนและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการ
ผลผลตินักเรยีน นักศึกษา และบรกิาร 

   

ผลผลติที่ 4 ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบใหม ่    
3.แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา    
ผลผลติ    
ผลผลติ ที่ 1    
ผลผลติ ที่ 2    
4.แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวตักรรม    
ผลผลติ จ านวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่    
ผลผลติ ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 23 ชิ้น 143,000  
ผลผลติ ที่ 2 โครงสร้างวิทยาศาสตร ์ 2 เรื่อง -  

รวมท้ังสิ้น 3,192,500   
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามนโยบายสถานศึกษาและ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย.....วิชาการ......... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นางพรทิพย์  อุ่นเรือน..................................... 

ต าแหน่ง....พนักงานราชการ(ครู)............โทรศัพท์..............055-832043........................... 

โทรสาร.......055-832043......โทรศัพท์เคลื่อนที่................... 087-2089501......................................... 

E-mail………yajokhoney@gmail.com………………………………………………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน 
และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดย
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 
2558 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อน
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับนโยบายดังกล่าว และเพ่ิมศักยภาพในการท างานและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย จึงได้จัดท าโครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส าหรับ
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บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือผลักดันการ
ด าเนินการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลของประชาคมอาเซียนให้สอดรับต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1  เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา สู่สังคมอาเซียน 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

              4.1. นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 และ 2 ร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

               4.2. นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

               5.1. นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 และ 2 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ 

ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 

               5.2. นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจาก 

การเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 95 

 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 และ 2 ร้อยละ 95 ผ่านการอบรม

และพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

  

7. พื้นที่ด าเนินการ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

(√ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจ า
ทาง 

2 คัน X 1 วัน 4,500 บาท 9,000  

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   9,000  
 

 รวมทั้งสิ้น  เก้าพันบาทถ้วน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   9.1. นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 และ 2 ร้อยละ 95 ได้รับการอบรมและพัฒนา

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

   9.2  นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 95 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

   9.3. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการ

เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 95  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 1 นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 

และ 2 ร้อยละ 95 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
2. นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 95
ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 1 นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 
และ 2 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
จากการเข้าร่วมโครงการ 
2 นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 
และ 2 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
จากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 95  

ผลการประเมินจาก 
วิทยากรชาวต่างชาติ 

เชิงเวลา ระยะเวลาที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเอง ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 9,000 บาทในการจัดกิจกรรม บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน นางวาสนา  สุขใจ  ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ต าแหน่ง   ครู    โทรศัพท์    055-832043 

โทรสาร     โทรศัพท์เคลื่อนที่   

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  ดังนั้น จึงขอจัดท าโครงการเชิญวิ ทยากร

สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2. เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์ จ านวน 120 คน  

5.โครงการ(Outcome): 

นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์ สามารถน ามาประยุกต์กับ

การเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมได้  

6. กลุ่มเป้าหมาย:ผู้บริหาร นกัเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา............... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ, ค่าเอกสาร  

ค่าเอกสาร 80*50  

ค่าใช้สอย 

ค่าวิทยากร 

2*6*200*2 วัน 

   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

   

4,000 

 

 

4,800 

 

ใช้งบประมาณไม่เกินใน

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

รวมทั้งสิ้น   8,800  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้นสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์   

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์ 

สามารถน ามาประยุกต์กับการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมได้  

 

เชิงเวลา   

เชิงค่าใช้จ่าย 8,800บาท    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวาสนา  สุขใจ 

ต าแหน่ง   ครู    โทรศัพท์    055-832043 

โทรสาร     โทรศัพท์เคลื่อนที่   

E-mail: koopicc@gmail.com 

 2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้  12  ข้อ ในการพัฒนาศักยภาพ 

บูรณาการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสใน

นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการจะท าให้พบกับประสบการณ์ตรง และมีมี

แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ

การประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช. ปวส จ านวน 60  คน 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ

หลังจากจบการศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย:ผู้บริหาร นกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  ปวส  จ านวน 60   คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  ศูนย์ ICT มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอื่น....งบประมาณ

จากการสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน 175 * 500=87,500 และ เก็บนักเรียนนักศึกษา 200*500 

=100,000 บาท............... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ, ค่าเอกสาร  

  

ค่าใช้สอย 

    

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง  

 

   

 

 

 

 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  

 

จ านวน 60 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรยีน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง

ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

ต าแหน่ง   ครู    โทรศัพท์    055-832043 

โทรสาร     โทรศัพท์เคลื่อนที่   

E-mail: - 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ

นักเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม 

ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือช่วยกระตุ้นความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาแผนก

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 119 คน  

5.โครงการ(Outcome): 
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การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนัก

มุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  นักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน.... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าตอบแทน 

เงินรางวัล 

3 รางวัล  1,000  

รวมทั้งสิ้น   1,000  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ไดน้ักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับ อศจ. 

 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 119 คน  จ านวน 120 คน 

เชิงคุณภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิด

ความ  ตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 

 

 

เชิงเวลา พ.ค –ก.ย 62  

เชิงค่าใช้จ่าย 1,000  บาท    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย…..วิชาการ..... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงประตูม้วน แผนกวิชาช่างยนต์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.......นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

ต าแหน่ง.........หัวหน้าแผนกชา่งยนต์...........โทรศัพท์......099-4848-200................. 

โทรสาร................-.......................โทรศัพทเ์คลื่อนที่..........-............................................. 

E-mail……katavut.rg@gmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   

ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างยนต์ มีประตูม้วนที่ช ารุด และไม่สามารถเปิด-ปิด ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะ
ท าให้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการสูญหายได้  

ดังนั้น แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ  จึงขอด าเนินการจัดโครงการ “ปรับปรุงประตูม้วน แผนก
วิชาช่างยนต์” โดยขอด าเนินงานติดตั้งปรับปรุงประตูม้วน ภายในแผนกวิชาช่างยนต์ ป้องกันการสูญหายของ
วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ และเพ่ิมความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ  

  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วน แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ช ารุด เสียหาย ให้ใช้งาน ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.2  เพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสูงสุด 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 4.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ ประตูม้วนที่ช ารุดภายในอาคารแผนกช่างยนต์ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 5.1 แผนกช่างยนต์มีประตูม้วนที่ปลอดภัย 

 5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
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5.3 แผนกวิชาช่างยนต์ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ....ผู้เรียนแผนกวิชาช่างยนต์และผู้ที่ใช้พ้ืนที่แผนกช่างยนต์......... 

7. พื้นที่ด าเนินการ : .....แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ   14,620 บาท - ซ่อมระบบเปิด ปิด 

ประตู เพ่ือให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รวมทั้งสิ้น   14,620  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

9.1  แผนกวิชาช่างยนต์ มีประตูม้วนที่สมบูรณ์สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2  ป้องกันการสูญหายของครุภัณฑ์ 
9.3  ท าให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประตูม้วนแผนกช่างยนต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จ านวน 8 บาน 

เชิงคุณภาพ แผนกวิชาช่างยนต์ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 300 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย 14,620 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย…..วิชาการ..... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.......นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

ต าแหน่ง.........หัวหน้าแผนกชา่งยนต์...........โทรศัพท์......099-4848-200................. 

โทรสาร................-.......................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........-............................................. 

E-mail……katavut.rg@gmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   

ปัจจุบัน อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างยนต์ มีระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องและช ารุดทรุดโทรมที่ไม่เหมาะสม
กับการเรียน การสอน ซึ่งท าเกิดอันตรายต่อผู้เรียนและยังท าให้ระบบการท างานสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการเรียน การสอนช ารุดทรุมโทรม อันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าเกิดการ
ลัดวงจรของระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนมีผลกระทบกับระบบการท างาน สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ท าให้
อายุการใช้งานของสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ มีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นเร็วขึ้น  และ การจัดการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภพเท่าที่ควร  ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรักษามากขึ้น  

ดังนั้น แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ  จึงขอด าเนินการจัด “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนก
วิชาช่างยนต์” โดยขอด าเนินงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ช ารุด ภายในแผนกวิชาช่างยนต์ เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน  นักศึกษาและเพ่ิมความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ  

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ช ารุด เสียหาย เนื่องจากการใช้ 

งาน ให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2  เพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสูงสุด 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 4.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าที่ช ารุดภายในอาคารแผนกช่างยนต์ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 5.1 นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัยในการใช้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกวิชาช่างยนต์ 

 5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 

5.3 แผนกวิชาช่างยนต์ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ....ผู้เรียนแผนกวิชาช่างยนต์และผู้ที่ใช้พ้ืนที่แผนกช่างยนต์......... 

7. พื้นที่ด าเนินการ : .....แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ   30,000 บาท - เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 

เสียหาย 
- เพ่ิมเติมจุดบริการที่
จ าเป็น 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   30,000 บาท    
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

9.1  แผนกวิชาช่างยนต์ มีระบบไฟฟ้าสมบูรณ์สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.2  ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสูงสุด 
9.3  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.4  ท าให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้น และสนใจใฝ่เรียนรู้ 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนแผนกช่างยนต์มีระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้และปลอดภัย  

 
จ านวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ แผนกวิชาช่างยนต์ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 300 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท  
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โครงการ/กิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
****************************************************************************** 

1.  ชื่อโครงการ  :    วันวิชาการ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-สกุล  :    นางนิตยา  บุญเลิศล้ า 
    ต าแหน่ง   พนักงานราชการครู 
2.  สาระส าคัญของโครงการ  หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน: 
 

               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน   โดยเน้นให้โรงเรียนการเรียนการสอน  ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวิชาการเป็น
การเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการน าเสนอ
ผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสาม
รถความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆร่วมกัน  

3.   วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
       5.1  เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
  5.2  เพ่ือน าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

 5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 
 5.4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอพิชัย 
  

4.   ผลผลิตโครงการ(Output)   
 - ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80 
5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 

- ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้  ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

6.  กลุ่มเป้าหมาย     นักเรียน นักศึกษาวิทยาลับการอาชีพพิชัย 
7.  พื้นที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
  น าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
  ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 
  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอพิชัย 
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9.  ดัชนีชีวัดเป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

Outputs 
 

- ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ และน าความรู้ไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80 

- - ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวัน
วิชาการ 

- - ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ านวน
ผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 

- - สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
Outcomes 

 

- ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ และน าความรู้ไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวัน
วิชาการ 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ านวน
ผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

ค่าใช้จ่าย   
ค่าวัสดุ  5,000 

ค่าใช้สอย  5,000 
ค่าตอบแทน  10,000 

 
รวมทัง้สิ้น 

  
20,000 

10.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  : 
 

 
กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1.  เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             

2.  อนุมัติโครงการ             

3.  ด าเนินการ             

4.  ติดตามประเมินผล/วิจัย             

5.  รายงานผล             
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ร่วมกับสถานประกอบการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางนิตยา   บุญเลิศล้ า 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการครู ท าหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 โทรศัพท์    055-832043 
    
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการการเรียนการสอน    โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นการสนองนโยบาย  ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้     ให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการ    คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม
หลักของคนไทย  12 ประการ       คุณลักษณะที่พึงประสงค์   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการลงในแผนการจัดการเรียนรู้   เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ                

3.2  เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครบทุกรายวิชา 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ครู  26  คน และสถานประกอบการจ านวน  12  แห่งเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 

ครเูขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:  ครู  26  คน และสถานประกอบการจ านวน  12  แห่งเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ / ค่าใช้สอย   4,700  
รวมทั้งสิ้น   4,700  

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ                

8.2  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครบทุกรายวิชา 

 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู  26  คน และสถานประกอบการจ านวน  12  แห่งเข้าร่วม

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 26 คน 

เชิงคุณภาพ ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,700  
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สรุปขั้นตอน /วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  
สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ครู  26  คน และ
สถานประกอบการ
จ านวน  12  แห่ง
เข้าร่วมการพัฒนา
หลักสตูรฐาน
สมรรถนะลงใน
แผนการจดัการ
เรียนรู ้

วิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย 

4,700    
2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     
3.  ประชุมวางแผน     
4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     
5.  ด าเนินโครงการ     
6.  สรุปรายงานผลโครงการ 

    

รวมเงิน 4,700    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,700    
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:…………การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล…………………นางนิตยา  บุญเลิศล้ า  ……………………………………………… 

ต าแหน่ง……………พนักงานราชการครู…………………………………..

โทรศัพท์…………………………………………………….. 

โทรสาร………………055-832043………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………………... 

    

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล    การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิด

จากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การให้เหตุผลและการ

คิดระดับสูง  สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ     ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน   

โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) และเน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามความพร้อม 

ความสนใจและศักยภาพ ของผู้เรียน   โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวก   ซึ่งการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์นั้น    ถือเป็นหลักฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า    นักเรียนนักศึกษาสามารถท าได้ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้    และน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ       

  5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการใช้พลังงาน                

 5.2  เพ่ือปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  นักเรยีนนักศึกษา  จ านวน  300  คน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  เป็นทีม 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):นักเรียนนักศึกษา  จ านวน  300  คน เข้าร่วมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

  เป็นทีม ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย……นักเรียน…นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย…จ านวน……300 คน……………………. 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:……………วิทยาลัยการอาชีพพิชัย………………………………………………. 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ:……………………………………………………………… ……………………… 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -นักเรียนนักศึกษา  เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม จ านวน  300  

คน 

เชิงคุณภาพ -นักเรียนนักศึกษา  เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  300  

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 ถึง กรกฏาคม  2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

 

สรุปขั้นตอน /วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน /

วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการตาม

ไตรมาส () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร 

จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่

ด าเนินการ 

ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน:บาท) 

1 2 3 4 งบ

ด าเนิน 

งาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอ่ืน 

งบ 

อุดหนุน 

1.  เสนอโครงการ/ขอ
อนุมัติ 

/    นักเรียน

จ านวน 

300 คน 

วิทยาลัย

การอาชีพ

พิชัย 

    

2.  อนุมัติโครงการ /          

3.  ด าเนินการ  /         

4.  ติดตาม
ประเมินผล/วิจัย 

  /        

5.  รายงานผล    /       

รวมเงิน 1,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000    
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:…การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
2. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางนิตยา………บุญเลิศล้ า…………………… 

ต าแหน่งพนักงานราชการครู       โทรศัพท์……055-832043……………………………………………….. 

โทรสาร…055-832043…………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………. 

E-mail………………………………………………... 

   2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

               ณ วันอังคารที่  18  สิงหาคม พ.ศ.2411  เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที 
ที่ต าบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นย าโดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งเป็นการ
พิสูจน์ผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลื อใน
วงการดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศชาติ วันที่ 14 เมษายน 2525 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมาและรัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 18 
สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่
แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จะด าเนินการจัดโครงการงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี  พ.ศ. 2562 โดยใช้ชื่องานว่า “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”             

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

       1 เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”                

 2 เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 

3 กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นและรู้จักน าวิทยาศาสตร์

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4 มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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4. ผลผลิตโครงการ(Output)  

      -ร้อยละ 80 ของครูนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและผลงานของนักเรียน 

นักศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  
- นักเรียนนักศึกษา  เกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 

     - นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

6. กลุ่มเป้าหมาย: -ร้อยละ 80 ของครูนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและผลงานของ

นักเรียน นักศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย……. 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: 
-นักเรียนนักศึกษา  เกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของครูนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

 

เชิงคุณภาพ - นักเรียนนักศึกษา  เกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

-  นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการ

วิทยาศาสตร์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561ถึงกันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

1,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ : ห้องสมุด 3 ดี 

ผู้ประสานงาน : ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาเรศ  โท้หล า 

ต าแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด      โทรศัพท์: 055-832043 

โทรสาร : 055-832043 กด 0 โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………. 

E-mail : @gmail.com 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี และบรรยากาศดี ซึ่งในกิจกรรมจะเน้นในการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ ต่างๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย 

สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ในปัจจุบันห้องสมุดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่อ

ผู้เรียน แต่ยังขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา

ห้องสมุดวิทยาลัยฯ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การให้บริการประเภทต่างๆ แก่นักเรียน ครู ได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ห้องสมุดควรมีการจัดองค์ประกอบหรือสัดส่วนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ให้บริการ เช่น  

หนังสืออ้างอิง   หนังสือเด็ก  หนังสือ/สื่อค้นคว้าอ้างอิงของครู  หนังสือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ นิพนธ์ และ

สารานุกรม  การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย  มุม ICT  มุมแสดงผลงานนักเรียน-ครู/นิทรรศการหนังสือใหม่  

มุมจัดกิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มุมดูหนังฟังเพลง เป็นต้น  การที่ครูบรรณารักษ์หรือผู้ที่ท า

หน้าที่ดูแลห้องสมุด โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์หรือจบมานานแล้ว  จะบริหาร

จัดการงานห้องสมุดไปได้อย่างมีคุณภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นห้องสมุดยุคใหม่ในฝันของนักเรียน   จึง

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่      การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  มี

ทักษะและเข้าใจหลักการสืบค้นข้อมูลออนไลน์  สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ การใช้งานเว็บไซต์    รวมถึงการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย และเคลื่อนไหวตลอดเวลา  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพห้องสมุดในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ

นักเรียน นักศึกษา  ครู ผู้บริหาร   

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 

4. เพ่ือพัฒนาและจัดให้มีครูบรรณารักษ์  

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) : 

นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

ยกระดับคุณภาพห้องสมุด มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและ

เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา  ครู ผู้บริหาร  และมีสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อการอ่าน

และการเรียนรู้ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องวิทยบริการและห้องสมุด 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค า
ชี้แจง 

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ าหรับ นักเรยีน  คร ู  
กิจกรรมที่ 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิง เช่น  หนังสือพระราช
นิพนธ์ สารานุกรม พจนานุกรม ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 3 กลุ่มหนังสือดีที่ควรอ่านหรือหนังสือแนะน า 
เช่น หนังสือชนะการประกวด หนังสือดีเด่น  หนังสือที่ผ่าน
การคัดเลือกจากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในรูปของ
วรรณกรรม  เช่น  นิทาน  การ์ตูน สารคดี  เรื่องสั้น หนังสือ
ภาพ ฯลฯ   

    

รวมทั้งสิ้น     
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาให้มีห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งด้านหนังสือ สื่อการเรียนรู้ สื่อ ICT  ที่

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร   

2. ห้องสมุดจะได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยทั้งด้านอาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่าน

และการเรียนรู้ 

3. ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ 

และมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย คน 

เชิงคุณภาพ 1. ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ และเหมาะสมตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียน  

2. ส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ส าหรับ นักเรียน  ครู   จ านวน 2,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิง เช่น  หนังสือพระราชนิพนธ์ สารานุกรม 

พจนานุกรม ฯลฯ  จ านวน 3,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 กลุ่มหนังสือดีที่ควรอ่านหรือหนังสือแนะน า เช่น หนังสือ

ชนะการประกวด หนังสือดีเด่น  หนังสือที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กร/

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในรูปของวรรณกรรม  เช่น  นิทาน  การ์ตูน สารคดี  

เรื่องสั้น หนังสือภาพ ฯลฯ  จ านวน 5,000  บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนินง

าน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

กิจกรรมที่ 1 ห้องสมุด 3 ดี 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

นักเรียน 

นักศึกษา ครู 

ผู้บริหาร 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ     
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ : พัฒนาห้องสมุด 

ผู้ประสานงาน : ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาเรศ  โท้หล า 

ต าแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด      โทรศัพท์: 055-832043 

โทรสาร : 055-832043 กด 0 โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………. 

E-mail : koopicc@gmail.com 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง 

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มี

ความรู้ มากขึ้นในการรักการอ่านและรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักเรียนรู้

และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่นักเรียน นักศึกษา 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ  

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้จากห้องสมุด 

3. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) : 

นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง   

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รักการอ่าน และแสวงหาความ รู้อยู่เสมอ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องวิทยบริการและห้องสมุด 
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ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค า
ชี้แจง 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์   2,500  
รวมทั้งสิ้น   2,500  

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุดและ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2. นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย คน 

เชิงคุณภาพ - เพ่ือเป็นห้องเรียนรู้เป็นผู้ที่รักการแสวงหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  

- นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการและเห็นความส าคัญของ

การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

วัสดุอุปกรณ์ 2,500 บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าห

มาย 

พื้นที่

ด าเนินก

าร 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์ห้องสมุด 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 

    

นักเรี

ยน 

นักศึ

กษา  

วิทยาลัย

การ

อาชีพ

พิชัย 

2,500    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 2,500    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,500    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายธนกฤต………จันทร์แจ้ง………………………………………… 

ต าแหน่ง……………ครู พิเศษสอน  ท าหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล………… 

โทรศัพท์……………055-832043…………… 

โทรสาร……………055-832043……………………………………………………. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………-………………. 

E-mail……………………………………-……………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 มาตรา 6 ได้

กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมว่า ต้องเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน

วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงาน และใน

มาตรา 11 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีบทบาทหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบาย 

เป้าหมายการผลิตและพัฒนาแผนก าลังคน สนับสนุน ก ากับและดูแลระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช 2557 

    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงพุทธศักราช 2557 โดยการวัดผลและประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็น

รายวิชาโดยประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ในด้าน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจต

คติจากกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา

ตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม 

    งานวัดผลและประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนนักศึกษา ให้

ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ คือ การสอบวัดผลทางการเรียนภาค
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

เรียนที่  2/2561  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เตรียมความพร้อมและและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     3.1   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครูสอนวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

     3.2   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

     3.3   เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

     3.4   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-net) ก่อนจบการศึกษา 

     3.5   เพ่ือประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

  4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

     4.1   นักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินผลตามสภาพจริง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาค

เรียน 

     4.2   นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     4.3   นักเรียน  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

     4.4   นักเรียน  นักศึกษาผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  ในสาขาที่เรียน 

 5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 

   5.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือและการวัด

ประเมินผลที่หลากหลาย 

   5.2  นักเรียน นักศึกษา มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

   5.3  นักเรียน  นักศึกษามีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-

NET) 

   5.4  นักเรียน  นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 

 6. กลุ่มเป้าหมาย 

   6.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกชั้นปี 

   6.2 ครูวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขาวิชา 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

กิจกรรมที่ 1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2561และ1/2562 

กิจกรรมที่ 2  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับปวช.3และ ปวส.2 ปีการศึกษา2561 

กิจกรรมที่ 3  ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 

กิจกรรมที่  4 เตรียมทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  20,000 

 

5,000 

 

2,500 

 

2,500 

 

รวมทั้งสิ้น   30,000  

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

   8.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือ  และการวัด

ประเมินผลที่หลากหลายในภาคเรียนที่ 2/2560และ 1/2561 ครบทุกคน ทุกชั้นปี 

   8.2  นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3และปวส.2มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

   8.3  นักเรียน นักศึกษา มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-

net) 

   8.4  นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1ในสาขาอาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ทุกสาขาวิชา  

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ได้รับการ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

30,000 บาท  

63

5 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 

พื้นที่

ด าเนินก

าร 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อ่ืน 

งบอุดห

นุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี

งบประมาณ 

2562 

วิทยาลัย

การ

อาชีพ

พิชัย 

30,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 30,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ชื่อโครงการ:    เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ  แผนกวิชาการบัญชี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกการบัญชี   โทรศัพท์……055-
832043……………….. 
โทรสาร………………055-832043…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่………084-5941413    
E-mail………antaim1@hotmail.com… 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  ดังนั้น จึงขอจัดท าโครงการ เชิญวิทยากร
สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ  แผนกวิชาการบัญชีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของ

โครงการ:..........................................................................................................................................  

5.1   เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  5.2   เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5.3   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีมากยิ่งขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ

(Output):…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ครูแผนกวิชาการบัญชี  จ านวน 3  คน และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 จ านวน  28  คน  

ระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน  20  คน  ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):…… 

 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

6. กลุ่มเป้าหมาย:……… คณะครู วิทยาลัยการอาชีพพิชัย………………………. 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: สถานประกอบการ  และหน่วยงานราชการการ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรอืจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูแผนกวิชาการบัญชี  จ านวน 3  คน และนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช. 3 จ านวน  28  คน  ระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน  20  คน  

ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับ

แผนกวิชาการบัญชี 

 

48 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้

บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนตามการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชี

อย่างง่าย 

 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 

5,000 บาท 

บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนินงา

น 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุด

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 

2561 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

5,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 5,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000     
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    โครงการ  สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์……055-

832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com…………………………………………………... 

  2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:…………………… 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่ง

ให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน จะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  

ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าโครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น 

เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกท้ังจัดอาจารย์ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อที่จะให้

ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจนจะท าให้การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของ

โครงการ:............................................................................................................................... ........... 

3.1  เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 

 3.2  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานจากสถานประกอบการ 

 3.3  นักเรียนสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 -  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

 -   นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  200  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  

-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จ านวน 200 คนมีความรู้  ความเข้าใจจาการ

สัมมนา 

-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จ านวน 200 คนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 

-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จ านวน 200 คนสามารถแก้ไขปัญหาจากการ

ปฏิบัติงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย:..…. คณะครู และนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1 นักเรียนได้รับการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
 2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานจากสถานประกอบการ 

 3 นักเรียนสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

 

         4 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -   นักเรียน ทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  200  

คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

200 คน 

เชิงคุณภาพ -   นักเรียน  จ านวน 200 คน มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 

-   นักเรียน  จ านวน 200 คน มีเจตคติท่ีดีในการท างาน 

-   นักเรียน  จ านวน 200 คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน - บาท บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนินงา

น 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุด

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 

2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

-    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์……055-

832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com……………………………………………………………………... 
 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและ

เหตุผล:…………………………………………………………………………………………….... 

 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯเป็นต้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา  ตามที่วิทยาลัยฯก าหนด  
 จึงสมควรให้นักศึกษาระบบทวิภาคี  ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการเรียน  
อีกทั้ง  นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษา  เพ่ือนนักศึกษาใหม่  และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจ
ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:...............................................................................  

3.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

 3.3  เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 -  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

- บุคลากรจากสถานศึกษา  นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 
 

 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 

นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  
และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
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6. กลุ่มเป้าหมาย:..…. คณะครู และนักศึกษาฝึกอาชีพ   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1  นักเรียนมีความความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 8.2  นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

8.3  นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

         8.4 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป  การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

9. ตัวช้ีวัดเปา้หมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรจากสถานศึกษา  นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  ระดับ ปวส. เข้า
ร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 

ครั้ง 

คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ
การต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี 

คะแนน 

 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน - 

บาท 

บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

งบอุด 

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขอ

อนุมัต ิ
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

-    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    โครงการ  สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี)  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์……055-

832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com……………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:……………………………… ………………….... 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท าให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา จะท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถ

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  

ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ขึ้น 

เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งจัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) เพ่ือที่จะให้

ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา ที่ชัดเจนจะท าให้การฝึกอาชีพ

ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:.........................................................................................................................  

3.1  เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา (ทวิภาคี)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภท
วิชา      พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

 3.2  เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการท างานจากสถานประกอบการ 

 3.3  นักศึกษาสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 -  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

  -   นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึก

อาชีพ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน  มีความรู้  ความเข้าใจ

จาการสัมมนา 

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน มีเจตคติท่ีดีในการ

ท างาน 

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน สามารถแก้ไขปัญหา

จากการปฏิบัติงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย:..…. คณะครู และนักศึกษาฝึกอาชีพ   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1 นักศึกษาได้รับการติดตามการฝึกอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา     
พณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 8.2 นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการท างานจากสถานประกอบการ 

 8.3 นักศึกษาสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 
 

         8.4 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -   นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  

100  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกอาชีพ 

ครั้ง 

คน 

เชิงคุณภาพ -  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  

คน        มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 

-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  

คน       มีเจตคติท่ีดีในการท างาน 

-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  

คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน - 

บาท 

บาท 

 
สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 
งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขอ

อนุมัต ิ
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

-    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์……055-

832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com……………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:………………………………… …………….... 

 เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน 
ฯลฯเป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  
รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่
วิทยาลัยฯก าหนด  
 จงึสมควรให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
เรียน  อีกท้ัง  นักเรียนได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษา  และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย  ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:.......................................................................................  

3.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.2  เพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

 3.3  เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 -  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

บุคลากรจากสถานศึกษา  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดบั ปวช. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
ร้อยละ 80 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัย
ฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
6. กลุ่มเป้าหมาย:..…. คณะครู และนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1  นักเรียนมีความความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 8.2  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

8.3  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ

กัน 

         8.4 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป  การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรจากสถานศึกษา  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดบั 
ปวช. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 

ครั้ง 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจ
ระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี 

คะแนน 

 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน - 

บาท 

บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนิน

งาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อ่ืน 

งบอุด

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 

2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

-    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    ส่งเสริมก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตอิุนทร์………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์……055-

832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com……………………………………………………………………... 

 

  2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:……………………………………… ……………….... 

 เพ่ือให้นักศึกษาระบบทวิภาคี  มีความรู้  ความเข้าใจแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน

สถานประกอบการ ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ

บทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา  ตามที่วิทยาลัยฯก าหนด  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:............................................................................. ...... 

    5.1  เพื่อทราบถึงแนวทางในการจัดระบบด าเนินงานฝึกปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับ  สถานประกอบการ   

       5.2  เพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    

 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.1 เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง    

     ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 

5.5 เพ่ือนิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกอาชีพ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

                     ครปูระจ าแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จ านวน  120  คน 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome 

-   ครูประจ าแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และการ

ติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:..…. คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ………. 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: สถานประกอบการ  และหน่วยงานราชการ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1 เพ่ือทราบแนวทางในการจัดระบบการด าเนินงานฝึกปฏิบัติของหน่วยงาน  และสถานประกอบการ 

2 เพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิ  

ภาค ี

         4 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ    ครูประจ าแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จ านวน  120  คน 

ครั้ง 

คน 

เชิงคุณภาพ -   ครูประจ าแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมความ

พร้อม และการติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 25,000 

บาท 

บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุด

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 

2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

25,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 25,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:    พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร…์……………………………………………………………… 

ต าแหน่ง……พนักงานราชการ(ครู) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    

โทรศัพท์……055-832043………….. 

โทรสาร………………055-832043……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………084-5941413…………………………. 

E-mail………………antaim1@hotmail.com……………………………………………………………………... 
 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ผู้เรียนมี
ความสามารถและ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและพัฒนาเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น  
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือเพ่ิม 

ปริมาณผู้เรียนและเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี  
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): 

                        นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีจ านวน 4 สาขาวิชา  

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

-   ครูฝึกประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการมากขึ้น 
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-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  คณะครู และนักศึกษาฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  สถานประกอบการ  และหน่วยงานราชการการ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี  
8.2 พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
8.3 มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

8.4  การประกันคุณภาพ   ภายในมาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ    ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน  8  คน   

   นักศึกษาฝึกอาชีพ  จ านวน  120  คน 

ครั้ง 

คน 

เชิง

คุณภาพ 

-   ครูฝึกประสบการณ์   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับสถานประกอบการมากข้ึน 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 20,000 

บาท 

บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

งบอุดห

นุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขอ

อนุมัต ิ
    

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

20,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 20,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย…..วิชาการ..... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.......นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ 

ต าแหน่ง.........หัวหน้าแผนกการบัญชี...........โทรศัพท์......084-5941413................. 

โทรสาร................-.......................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........-............................................. 

E-mail……antaim1@hotmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้  12  ข้อ ในการ
พัฒนาศักยภาพ บูรณาการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิด
โอกาสในนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการจะท าให้พบกับประสบการณ์ตรง 
และมีมีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนแผนกการบัญชีได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

2. เพ่ือให้นักเรียนแผนกการบัญชีได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. เพ่ือให้นักเรียน แผนกการบัญชีได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา  

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 4.1 นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 60  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 นักเรียน แผนกการบัญชี ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ

วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 60  คน 

7. พืน้ที่ด าเนินการ : .....แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ   6,000 บาท ค่าจ้างเหมารถ 1 วัน 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   6,000  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

2.นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่

เรียน 

3.เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4.นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง

ประโยชน์ต่อการประกอบ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น 

ปวช.  
จ านวน 60 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จัก
การประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

จ านวน 60 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2561-31 กรกฎาคม 
2562 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล…………………..……นายนพดล  พัดจันทร์หอม…………………………………………………... 

ต าแหน่ง……………ครูพิเศษสอน…………โทรศัพท์……………055-832043……………………………………………………… 

โทรสาร……………055-832043…………………………..….โทรศัพท์เคลื่อนที่……………061-798-9048…………………. 

E-mai………………Kungcom53@gmail.com……………………………………………………………………………………….… 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในช่วงศตวรรษท่ี 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน

บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับการจัดท าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย

รูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความ

น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  องค์ความรู้และต าราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนั งสือเก่าที่

จะต้องถูกก าจัดทิ้ง 

 จากแนวโน้มดังกล่าว  ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมี

ต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลก

อนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ ได้ในทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี

โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ 

           การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียน                

ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูน ามาใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วย

ส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น 

รวมทั้งจะช่วย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง

ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโยลีแก่ครูผู้สอนจึงเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  

ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ

สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือความก้าวหน้า

ในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ในการ

คิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย        

 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีสื่อการเรียนการสอนน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนกับผู้เรียน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายการ  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

น าไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2562 สามารถใช้เป็นแนวทางการ

บริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพ และมีแผนการด าเนินการในระยะยาว 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 
1. ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม 
2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
จ านวน 26  คน 
จ านวน 26 คน 

 
จ านวน1 คน 

 
80 
50 
 

1,000 

 
2,080 
1,300 

 
1,000 

 

รวมทั้งสิ้น   4,380  
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:  

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้สามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                 

โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายการ  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการสอนน าไปใช้ในการเรียน

การสอนกับผู้เรียนอย่างน้อยคนละ  1 รายวิชา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัดสรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 

หน่วยนับ 

เชิง

ปริมาณ 

. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียน

การสอนน าไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียน 

จ านวนอย่างน้อย 

1 รายวิชา 

เชิง

คุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ

เทคโนโลยี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ร้อยละ 80 ของ 

ผู้เข้ารับการ

อบรม 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

4,380 บาท  
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อ่ืน 

งบอุด

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้า

แผนปฏิบัติการเพ่ือขออนุมัติ 
    

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี

งบประมาณ 

2561 

วิทยาลัย 

การอาชีพ

พิชัย 

4,380    

2.  ขออนุญาตด าเนินการ

ตามโครงการ 
    

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 4,380    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,380    
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ  น านักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายชัยฤกษ์  ภุมราดี……………… 

ต าแหน่ง……………ครู คศ.2  ท าหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง………… 

โทรศัพท์……………055-832043……………โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………0869299328……………………. 

E-mail……………………chairerk_@hotmail.com…………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล    

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ    

ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ        การ

เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน        ได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้     อย่าง

ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ

มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน   อาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุก

เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพผู้เรียน 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัดจัด

กิจกรรมแนะน าอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขางานที่

ตนเองเรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานหลังจากที่ตนเองได้เรียนจบในสาขางานนั้น ๆ แล้ว ทั้งยังเป็นการสร้าง

เสริมทัศนคติที่ดีต่อการท างานในสายงานอาชีพของตนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ รู้จักตนเองและมีความรู้ที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 

 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ได้น านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับสาขางานที่เรียน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับทักษะอาชีพที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพจากสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้าก าลัง 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านไฟฟ้าก าลัง 
3.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  4.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านไฟฟ้าก าลัง 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  คร-ูนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 (  ) เงินงบประมาณ  (  ) เงินบ ารุงการศึกษา  (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา  (    ) แหล่งอื่น งบสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น

ใหม่ 

กิจกรรม จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม 

ค่ารถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง 40 คน 100 บาท 4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 4,000  บาท 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1 นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้าก าลัง 
8.2 ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบ

การศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้าก าลัง จ านวน 40 คน. 

เชิงคุณภาพ ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

4,000 บาท  
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน 

งาน 

งบ 

ลงทุน 

งบราย 

จ่ายอื่น 

งบอุด 

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตรง

กับสาขาวิชาแผนก

ไฟฟ้าก าลัง 

แผนกไฟฟ้า

ก าลัง 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

4,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     
รวมเงิน 4,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย…..วิชาการ..... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกช่างยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.......นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

ต าแหน่ง.........หัวหน้าแผนกชา่งยนต์...........โทรศัพท์......099-4848-200................. 

โทรสาร................-.......................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........-............................................. 

E-mail……katavut.rg@gmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้  12  ข้อ ในการ
พัฒนาศักยภาพ บูรณาการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิด
โอกาสในนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการจะท าให้พบกับประสบการณ์ตรง 
และมีมีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่างยนต์ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

2. เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่างยนต์ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. เพ่ือให้นักเรียน แผนกช่างยนต์ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา  

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 4.1 นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 80  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 นักเรียน แผนกช่างยนต์ ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ

วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 80   คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : .....แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ   8,000 บาท ค่าจ้างเหมารถ 1 วัน 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   8,000  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

2.นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่

เรียน 

3.เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4.นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง

ประโยชน์ต่อการประกอบ 

 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น 

ปวช.  
จ านวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักการ
ประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

จ านวน 80 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2561-31 กรกฎาคม 
2561 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท  

 

96 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย.....บริหารทรัพยากร......... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นางพรทิพย์  อุ่นเรือน..................................... 

ต าแหน่ง....พนักงานราชการ(ครู)............โทรศัพท์..............055-832043........................... 

โทรสาร.......055-832043......โทรศัพท์เคลื่อนที่................... 087-2089501......................................... 

E-mail………yajokhoney@gmail.com………………………………………………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้า

รับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ

การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากร

วิชาชีพ   

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

              ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ

ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย จ านวนร้อยละ 90 ของจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

   5.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง 

อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

   5.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ

หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองใน

วิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย20 ชั่วโมง  

7. พื้นที่ด าเนินการ : สถานศึกษา สถานประกอบการภายในประเทศ 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 
-ค่าที่พักบุคลากร 
  -ผู้บริหาร 
  -ครู 
  -เจ้าหน้าท่ี 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจ าทาง 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

53 คน X 3 วัน 
 
3 คน X 2 คืน 
27 คน X 2 คืน 
20 คน X 2 คืน 
1 คัน X 3 วัน 

240 บาท 
 
800 บาท 
600 บาท 
550 บาท 
16,000 บาท 

38,160 
 
4,800 
32,400 
22,000 
48,000 
 
54,640 

จ านวนบุคลากรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆขึ้นอยู่กับ
ประเภทกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรที่วิทยาลัยฯจัดขึ้น 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมท้ังสิ้น   200,000  

 

 รวมทั้งสิ้น  สองแสนบาทถ้วน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

   9.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง 

อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

   9.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ

หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ

อบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 
ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงอบรม 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพของตนเอง  

ผลการประเมินจาก  
สมศ. 

เชิงเวลา ระยะเวลาที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเอง ชั่วโมง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 200,000 บาทในการจัดกิจกรรม บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย.....บริหารทรัพยากร......... 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นางพรทิพย์  อุ่นเรือน..................................... 
ต าแหน่ง....พนักงานราชการ(ครู)............โทรศัพท์..............055-832043........................... 
โทรสาร.......055-832043......โทรศัพท์เคลื่อนที่................... 087-2089501......................................... 
E-mail………yajokhoney@gmail.com………………………………………………………………………………………… 
 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ จ านวน ๓ ป้ายนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในต าแหน่งต่างๆเนื่องจากมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งไปยังต าแหน่งที่สูงขึ้น 
หรือเหตุผลอ่ืนๆ ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏในป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นงาน
บุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลบุคลากรในป้ายโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือแสดงถึงสายงานการบริหาร 
ผังโครงสร้างสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 
3.2  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการล าดับการท างานภายในสถานศึกษา   

 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
          4.1  ป้ายแผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ขนาด 250 X 200 ซม จ านวน 1 ป้าย 
          4.2  ป้ายแผนภูมิบริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาด 200 X 150 ซม จ านวน 1 
ป้าย 
          4.3  ป้ายคณะกรรมการวิทยาลัย  ขนาด   200 X 150 ซม จ านวน 1 ป้าย 
          4.4  ป้ายคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ขนาด  200 X 150 จ านวน 1 ป้าย 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  
        5.1.   ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างท าเนียบบุคลากร 
        5.2.   บุคคลที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่มาติดต่อราชการ 

7. พื้นที่ด าเนินการ : สถานศึกษา สถานประกอบการภายในประเทศ 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
-ค่าป้ายไวนิล ขนาด 250 X 200 ซม 
-ค่าป้ายไวนิล ขนาด 200 X 150 ซม 

1 ป้าย 
3 ป้าย 

500 
450 

750 
1,350 

 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   2,100  
 
 รวมทั้งสิ้น  สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
        9.1.   ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างท าเนียบบุคลากร 

        9.2.   บุคคลที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

        9.3    มีป้ายแสดงแผนภูมิบริหารที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 4 ป้าย 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีป้ายแสดงแผนภูมิบริหารที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 
4 ป้าย 

จ านวนป้าย 

เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้าง
ท าเนียบบุคลากร 

คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาจัดท าป้ายแผนภูมิ ชั่วโมง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 2,100 บาท บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย.....บริหารทรัพยากร......... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับบุคลากร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ..............นางพรทิพย์  อุ่นเรือน..................................... 

ต าแหน่ง....พนักงานราชการ(ครู)............โทรศัพท์..............055-832043........................... 

โทรสาร.......055-832043......โทรศัพท์เคลื่อนที่................... 087-2089501......................................... 

E-mail………yajokhoney@gmail.com………………………………………………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

          ปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับบุคลากรที่ใช้อยู่ มีอายุการใช้งานเกินกว่าสองปี มีบุคลากรใช้งาน

ประมาณ ๕๕ คน มีสถิติการสแกนเข้าและออกท างานวันละ ๒ ครั้ง/คน ท าให้ระบบการท างานรวนเป็น

บางครั้งมีผลให้ไม่สามารถบันทึกการสแกนนิ้วของบุคลากรได้ ดังนั้น งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้

ตระหนักถึงความจ าเป็นของการบันทึกการสแกนนิ้วเพ่ือประกอบการลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวั น จึงมี

ความประสงค์ขออนุญาตจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับบุคลากร เพ่ือส าหรับส ารองใช้ในกรณีที่เครื่องที่

ใช้ประจ าวันมีเหตุขัดข้อง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

3.2  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการตรวจสอบเวลาปฏิบัติราชการ   

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

          4.1  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  จ านวน 1 เครื่อง 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

        5.1.   วิทยาลัยฯมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องส ารองข้อมูล 

        5.2.   วิทยาลัยฯ มีระบบการตรวจสอบเวลาปฏิบัติราชการที่เป็นระเบียบต่อเนื่อง 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
-เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 

1 เครื่อง 4,000 4,000  

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   4,000  
 

 รวมทั้งสิ้น  ส่ีพันบาทถ้วน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

        9.1.   วิทยาลัยฯ มีเครื่องสแกนนิ้วส าหรับส ารองข้อมูล จ านวน 1 เครื่อง 

        9.2.   วิทยาลัยฯ มีระบบการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มี

ความต่อเนื่อง 

 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีเครื่องสแกนนิ้วส าหรับส ารองข้อมูล จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเครื่อง 

เชิงคุณภาพ มีระบบการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 4,000 บาท บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ การปรับปรุงศักยภาพการท างานการเงิน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาววาสนา  สุขใจ 

ต าแหน่งหัวหน้างานการเงิน                                  โทรศัพท์  055-832043 

โทรสาร055-832043                                         โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-2726683 

E-mail :  koopicc@gmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

               เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันของงานการเงิน จะจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของงานการเงินอยู่ในสภาพที่เก่าตามอายุการใช้งาน และมักจะประสบปัญหาบ่อยครั้ง  ซึ่งต้องลง

โปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ ท าให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลของทางราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน อีกท้ังเครื่องพิมพ์เอกสาร(ปริ้นเตอร์) มีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน และประสบปัญหาในการพิมพ์

เอกสารบ่อยครั้ง 

               งานการเงินตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครี่องใช้

ส านักงาน และเพ่ือให้ข้อมูลทางราชการมีความปลอดภัย และการด าเนินงานของงานการเงินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          1. เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้ในการด าเนินงาน 

 2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

            มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยและมีอุปกรณ์ในการรายงานข้อมูล 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

            เกิดประสิทธิภาพในการท างานของงานการเงินมากข้ึน 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 เป้าหมาย (ผลผลิต / Outputs)  : 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่สามารถ

รองรับข้อมูลที่ปลอดภัย 

และมีอุปกรณ์ในการรายงานข้อมูล 

ประสิทธิภาพการท างานของงานการเงินมากข้ึน 

 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ    งานการเงิน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  งานการเงินเกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ External Hard Drive  320 GB 1 ตัว 

จ านวนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง และปลอดภัย 

 

เชิงคุณภาพ ข้อมูลทางการเงินมีความปลอดภัย 

มีเอกสารการเงินที่มีประสิทธิภาพขึ้น 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงินเพ่ิมขึ้น 

 

เชิงเวลา -  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

11,900   บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อ่ืน 

งบอุดหนุน 

กิจกรรมที่  

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขออนุมัติ 

    

ประสิทธิภาพ

การท างานของ

งานการเงิน

มากขึ้น 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

11,900    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 11,900    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 11,900    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมงานพัสดุ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายณัฐพงษ์  ทองค า................................................................................  

ต าแหน่ง.....ลูกจ้างชั่วคราว....(เจ้าหน้าที่พัสดุและงานอาคาร)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที่........087-3183942..................... 

E-mail…………………natloveponggg@gmail.com……………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการเก็บรักษาพัสดุ อย่างเป็น

ระเบียบ ยึดเวลาการใช้งานและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น งานพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุขึ้น เพ่ือสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้การใช้งานพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2.เพื่อให้การเบิก-การจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

3.เพื่อให้มีห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 

4.เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นระบบ และง่ายแก่การตรวจสอบ 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.ท าให้งานพัสดุมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ 

2.เพื่อให้การเบิก-การจ่ายมีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ 

3.ท าให้เอกสารของงานพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงานต่อการค้นหาข้อมูล 

4.ท าให้การตรวจสอบประจ าปีมีความเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบง่าย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : เตรียมความพร้อมงานพัสดุ ระเบียบงานพัสดุมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสด ุ
1.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Cannon No.810 (สีด า) 
2.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Cannon No.811   (สี) 
3.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother No.   LC-67 BK 
4.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother No.   LC-67 Y 
5.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother No.   LC-67 M 
7.กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70g/IDEA WORK 
8.กระดาษแบงค์ A4 (สีขาว,ชมพู,เขียว,ฟ้า) 
9.ลวดเสียบอีซี่ No.E426 ( 700 ตัว) 
10.แฟ้มเสนอเซ็น ปกเคลือบพลาสติก 
11.กาวลาเท็กซ์ตราจิงโจ้ 40 มิลลลิิตร 
12.สมุดบัญชี 2/60 ปกเคลือบ 2A PVC 
13.แฟ้มสันกว้าง 3”ตราช้าง 112F/ด า 
14.ตรายางสั่งผลิต (ตรวจรับพัสดุ) 
15.ตรายางสั่งผลิต (รา้นเครดิต) 

 
5 กล่อง 
5 กล่อง 
5 กล่อง 
3 กล่อง 
3 กล่อง 
11 รีม 
20 ห่อ 
1 กล่อง 
5 แฟ้ม 
19 แท่ง 
10 เล่ม 
8 แฟ้ม 
1 อัน 
1 อัน 

 
690.00 
880.00 
770.00 
405.00 
405.00 
110.00 
115.00 
95.00 
135.00 
10.00 
38.00 
55.00 
380.00 
200.00 

 
3,450.00 
4,400.00 
3,850.00 
1,215.00 
1,215.00 
1,210.00 
2,300.00 

95.00 
675.00 
190.00 
380.00 
440.00 
380.00 
200.00 

 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.ได้รับวัสดุในการด าเนินงานพัสดุ เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุส านักงานของงานพัสดุประจ าปี 62  

เชิงคุณภาพ สามารถด าเนินงานพัสดุได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ฯ 
และถูกต้องเรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายชัยฤกษ์  ภุมราดี................................................................................ 

ต าแหน่ง.....ครู ค.ศ. 2....(หัวหน้าพัสดุ)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที.่.......086-9299328..................... 

E-mail……………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ต้องด าเนินการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งมีจ านวน

หลายคัน เพ่ือให้บริการ ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ความปลอดภัยสูงสุด จึง

จ าเป็นต้องมีการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพรถมีความเสื่อมโทรม ช ารุดตามสภาพการใช้งานอยู่

ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา 

 ดังนั้น งานพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ขึ้น เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 

2.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้รถยนต์ราชการ 

3.เพื่อบ ารุงส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.เพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการให้ดีข้ึน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : พัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1.มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมต่อการซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการได้ทุกกรณี 
2.มีการบ ารุงรักษารถยนต์ราชการให้พร้อมต่อ
การใช้งาน 

    

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   50,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.ได้ท าการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพรถมีความเสื่อมโทรม ช ารุดตามสภาพการใช้งานอยู่

ตลอดเวลา ท าให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมต่อการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการได้

ทุกกรณี ประจ าปี 62 
2.มีการบ ารุงรักษารถยนต์ราชการให้พร้อมต่อการใช้งาน
ประจ าปี 62 

บาท 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีรถยนต์ราชการเพียงพอต่อการใช้
งานผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีรถยนต์
ราชการใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ 
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

บาท 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2/2561 และปีการศึกษา 1/2562 ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000บาท บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม................................................................................  

ต าแหน่ง.....พนักงานราชการ(ครู)....(หัวหน้างานอาคารสถานที่)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที่............................. 

E-mail……………………………………….……………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากบุคลากรต้องมีความรักสามัคคีกัน ความปรองดองและความ

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักหน้าที่ของตน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน และรู้จักการท างานร่วมกับ

ผู้อื่นแล้วนั้น การจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์การ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที่

ท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกาย และจิตดี มีระเบียบ

วินัยในการท างานมากขึ้น ลดการเก็บเอกสารที่ซับซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ 

และงบประมาณของหน่วยงาน 

 ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวฯ เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยฯ 

 

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการบริหาร

จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

2.เพื่อให้คนงาน มีวัสดุในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.ท าให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความตระหนักในความสะอาดของวิทยาลัย และปลูกฝังเป็นจิตส านึกใน

การอยู่ร่วมกันด้วยกฎระเบียบ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : ได้รับวัสดุในการด าเนินงานดูแลความสะอาดภายในวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุง

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในอาคารและบริเวณวิทยาลัย 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1.วัสดุงานบ้านงานครัว 
2.วัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
 

 
 

  
30,000.00 
5,000.00 

 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   35,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.มีวัสดุเพ่ือการพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุเพื่อการพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย  

เชิงเวลา ธันวาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 35,000บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม................................................................................  

ต าแหน่ง.....พนักงานราชการ(ครู)....(หัวหน้างานอาคารสถานที่)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที่............................. 

E-mail……………………………………….……………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบัน ถังดับเพลิง ซึ่งบรรจุน้ ายาเคมีไว้ส าหรับป้องกันอัคคีภัยของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

มีอายุการใช้งานที่นานเกินไป จึงส่งผลให้น้ ายาเสื่อมสภาพ ฉะนั้น เวลาเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสถานศึกษา จึงไม่

สามารถป้องกันอุบัติภัยดังกล่าวได้ฯ จึงเปลี่ยน น้ ายาดับเพลิง ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

 ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นถึงความส าคัญจึงต้องเร่งด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวฯ เพ่ือ

สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

 

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือให้มีถังน้ ายาดับเพลิงประจ าทุกตึก 

2.เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสถานศึกษา บุคลากรสามารถใช้งานถังดับเพลิงได้อย่างสะดวก 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.บุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ของถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น สามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ นักเรียนนักศึกษา 

ปลอดภัยจากการใช้ถังดับเพลิงที่ได้คุณภาพ  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
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( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน...................  

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1.สารเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
 ขนาด 15 ปอนด์  
2.สารเคมีเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  
ขนาด 10 ปอนด์ 
 

 
15 เครื่อง 

 
7 เครื่อง 

 
600.00 

 
400.00 

 

 
9,200.00 

 
2,800.00 

 

 

รวมทั้งสิ้น   12,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.บคุลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สามารถใช้งานถังดับเพลิงได้สะดวกเมื่อเกิดอัคคีภัย

ขึ้นมา 

 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ น้ ายาดับเพลิง จ านวน 22 ถัง  

เชิงคุณภาพ สามารถมีถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา  

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมระบบงานอาคารสถานที่ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม................................................................................  

ต าแหน่ง.....พนักงานราชการ(ครู)....(หัวหน้างานอาคารสถานที่)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที่............................. 

E-mail……………………………………….……………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 งานอาคารสถานที่ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย ความ

สะอาดและความปลอดภัยภายในวิทยาลัย 

 ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากิจกรรมระบบงานอาคารสถานที่ ขึ้น เพ่ือสนอง

นโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

 

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.ท าให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพที่ดี 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : พัฒนากิจกรรมระบบงานอาคารสถานที่ เอกสารมีความถูกต้องเรียบร้อย

ในการจัดท าด าเนินการของงานอาคารสถานที่ในเรื่องการหาวัสดุ การดูแลอาคารสถานที่ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1.ธงชาติ ขนาด 120*180 ซม. 
2.ธงชาติ ขนาด 60*90 ซม. 
3.แฟ้มเสนอเซ็นต์ ปกกระดาษ 
4.สมุดบัญชี 2/60 ปกเคลือบ PVC 2A 
      60 แผ่น 
5.กระดาษปกสี A4/120g/180 แผ่น (คละสี) 
6.สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง A4 
 
 
 

 
12 ผืน 
30 ผืน 
4 แฟ้ม 
12 เล่ม 

 
6 รีม 

12 แผ่น 
 
 

 
250.00 
48.00 
105.00 
38.00 

 
100.00 
7.00 

 
3000.00 
1440.00 
420.00 
456.00 

 
600.00 
84.00 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.ได้รับวัสดุเพ่ือด าเนินการด้านเอกสาร การจดบันทึกของงานอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมีธง

ชาติ เพื่อติดประดับหน้าวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุจัดการด้านเอกสารของงานอาคารสถานที่ปี 

งบประมาณ 2562 
 

เชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการด้านเอกสารได้เป็นระเบียบและถูกต้อง 
และมีธงชาติ เพ่ือติดประดับหน้าวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000  บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย..........................บริหารทรัพยากร................................................. 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนทรายกรองน้ าประปา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม...................................................... .......................... 

ต าแหน่ง.....พนักงานราชการ(ครู)....(หัวหน้างานอาคารสถานที่)...โทรศัพท์................055-832043................. 

โทรสาร.....................055-832043.............โทรศัพทเ์คลื่อนที่............................. 

E-mail……………………………………….……………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากอ่างกรองน้ าประปาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ท าการกรองน้ าที่ดูดน้ าขึ้นมา จึง

จ าเป็นต้องกรองน้ าเพื่อให้น้ าที่ใช้นั้นมีความสะอาด และปลอดภัยต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา  

 ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นถึงความส าคัญจึงต้องเร่งด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวฯ และ

ยังเข้าสู่ระบบการประกันของสถานศึกษาต่อไป 

 

 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือเปลี่ยนทรายกรองน้ าประปา 

2.บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีน้ าสะอาดในการบริโภคและอุปโภค 

3.เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค และมีสุขอนามัยที่ดี

ต่อนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

119 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
จ้างเหมา 
1.เปลี่ยนทรายกรองน้ าประปา 
 
 

 
1 บ่อ 

 
 

 
35,000.00 

 
 

 
35,000.00 

 

 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   35,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค 

 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ อ่างกรองน้ าประปา  

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีน้ าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 35,000บาท  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:…………โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี....................................................…………………………….. 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล……………นางสาวอัญชลี   สิทธิ...........................................…………….……… 

ต าแหน่ง……หัวหน้างานบัญชี………………………      โทรศัพท์……………055-832043  ต่อ 13…………………...… 

โทรสาร………………055-832043  ต่อ  0………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่………088-7763155…..……..…. 

E-mail……………….…anchleepom@Gmil.com……………..……………………………….……….……………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันนี้ภาครัฐได้น าระบบปฏิบัติการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) มา

ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การรับ  และน าส่ง การ

ควบคุมสินทรัพย์และการจัดท าบัญชี ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบจะถูกประมวลออกมา เป็นรายงานประเภท

ต่างๆ ท าให้ในระบบมีรายงานอยู่เป็นจ านวนมาก ที่ต้องเรียนรู้วิธีการเรียกรายงาน และ ประโยชน์ของรายงาน

แต่ละประเภท น ามาใช้ในการบริหารงาน และบริหารงบประมาณ ในระยะแรกของการน าระบบปฏิบัติการ

บริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับปัญหาการเปลี่ยน

ถ่ายบุคคลากร ท าให้มีปัญหาทั้งด้าน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีประสบการณ์และปัญหาที่เกิดจากการ

ปรับปรุงระบบงานของ กรมบัญชีกลางที่ต้องศึกษาท าความเข้าใจจากหนังสือสั่งการใหม่ๆ ท าให้ บันทึกข้อมูล

ไม่ถูกต้องตามกระบวนการท างาน ส่งผลต่อการจัดท างบการเงินรวมของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าด้าน

นโยบาย กรมบัญชีกลางได้ก าหนด หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและน ามาใช้ในการ

ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการประจ าปี แต่ยังไม่บังเกิดผลเท่าท่ีควร  

 งานบัญชี เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน ดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิทยาลัย 

จึงจัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนงานบัญชี  ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัย 

และเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการท างาน ให้มีความถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือส่งเสริมให้งานบัญชีทราบวิธีการบันทึกบัญชี วิเคราะห์งบทดลอง และรายงานการเงินใน
ระบบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ที่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
  3.2  เพ่ือให้งานการเงินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าบัญชี  

  3.3  เพ่ือให้งานการเงินสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับเป็นแนวทางในการท างานต่อไป 

121 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output)  

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จ านวน  3  งาน ได้รับประโยชน์ และมี

ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 50 

 5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  
 งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6.  กลุ่มเป้าหมาย  :  งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย    

7. พ้ืนที่ด าเนินการ  :  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น    

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค า
ชี้แจง 

กิจกรรม 1 งานบัญชีจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
กิจกรรม 2 งานบัญชี งานการเงิน งานพัสดุศึกษาดูงานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
 

  1,000 
 

4,000 
 
  

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ และมี

ความรู้ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 3 

งาน ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ

ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 งาน 

เชิงเวลา 

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ

ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปีงบประมาณ 

2562 

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ

ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5,000บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน 

: บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน 

งาน 

งบ

ลงทุน 

งบราย 

จ่าย

อ่ืน 

งบ 

อุด 

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     งานบัญชี งาน

การเงิน และงาน

พัสดุวิทยาลยัการ

อาชีพพิชัย ได้รับ

ประโยชน์ และมี

ความเข้าใจใน

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

(GFMIS) อย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

5,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ 
    

รวมเงิน 5,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องโทรสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์................................. 

ต าแหน่ง............พนักงานราชการ ครู.......................โทรศัพท์.............................................  

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 088-1458309......................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปว่าโทรสาร

ของสถานศึกษาไม่สามารถรับโทรสารได้เนื่องจากตัวเครื่องไม่ดึงกระดาษและได้ด าเนินการแจ้งงานพัสดุให้

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าตัวเครื่องมีปัญหาจริงประกอบกับตัวเครื่องเป็นเครื่องโทรสารรุ่นเก่าและหา

อะไหล่เปลี่ยนยากหากด าเนินการส่งซ่อมจะเกิดความไม่คุ้มค่าในการด าเนินการซ่อมแซม ประกอบกอบฟิมล์

แฟกซ์ที่ใช้ในเครื่องโทรสารผู้จ าหน่ายได้มีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว  

 ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักว่าการท างานเกิดความเสียหายในการราชการ

ด้านการรับเอกสารจากหน่วยงานที่จะด าเนินการติดต่อกับสถานศึกษาและท าให้สถานศึกษาได้รับข้อมูล

ข่าวสารล่าช้าจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านการรับส่งเอกสารทางระบบโทรสาร 

 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  สามารถซื้อเครื่องโทรสารได้จ านวน  1 เครื่อง 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 สถานศึกษามีเครื่องโทรสารที่มีประสิทธิภาพในการรับและส่งเอกสารทางระบบโทรสาร 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร..................... 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

(/ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ  

1. เครื่องโทรสาร แบบ
กระดาษธรรมดา ระบบ
เลเซอร์ 

 

1 เครื่อง 8,350 8,350 เคร่ืองโทรสารกระดาษ
ธรรมดา ระบบเลเซอร์ 
ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 
วินาที/แผ่น 
หน่วยความจ า 16 MB 
รับเอกสารกรณีกระดาษ
หมด 400 แผ่น 
กระจายส่งอัตโนมตั ิ272 
เลขหมาย 
สามารถส่งเอกสารได้ครั้ง
ละ 20 แผ่น 
ท างานเป็นพรินเตอรไ์ด้
สูงสุด 20 แผ่น/นาที 
ถ่ายเอกสารไดสู้งสดุ 99 
ส าเนา 
50-400% ย่อ-ขยาย 
ถาดบรรจุกระดาษ 250 
แผ่น 

  
2. หมึกส าหรับพิมพ์ 1 กล่อง 650 650  

รวมทั้งสิ้น   9,000  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

.  1. มีเครื่องโทรสารที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 2. มีประสิทธิภาพในการท างานด้านการรับ-ส่งเอกสารทางระบบโทรสาร 

 3. สามารถส่งเสริมระบบการติดต่อประสารในระหว่างหน่วยงานภายนอกได้ดี 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องโทรสาร 

หมึกส าหรับพิมพ์ 
1 เครื่อง 
1 กล่อง 

เชิงคุณภาพ มีเครื่องโทรสารที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
มีประสิทธิภาพในการท างานด้านการรับ-ส่งเอกสารทาง
ระบบโทรสาร 
สามารถส่งเสริมระบบการติดต่อประสารในระหว่าง
หน่วยงานภายนอกได้ดี 
 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 9,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์................................. 

ต าแหน่ง............พนักงานราชการ ครู.......................โทรศัพท์.............................................  

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 088-1458309......................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

สถานศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือ

ตอบสนองตามนโยบายของสถานศึกษา ทั้งด้านการศึกษา และการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของสถานศึกษา 

 2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  สามารถจัดท าป้ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 สถานศึกษามีป้ายเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร..................... 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

(/ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ  

3. ค่าป้ายไวนิล ตามนโยบาย
ของสถานศึกษา 

   ขนาดป้ายและจ านวน
ป้าย อยู่ในวงเงิน
งบประมาณของ
โครงการ 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   10,000  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

.  1. สถานศึกษาได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 3. เป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ป้ายไวนิล  ไม่น้อยกว่า  10  ป้ายในวงเงินงบประมาณทั้ง

ปีงบประมาณ 
 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
เป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิในงานทะเบียน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา  มีชัย 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน             โทรศัพท์ : 055-832043 ต่อ16 

โทรสาร : 055-832043     โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3143559 

E-mail : kwang_bang_rakkan@hotmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบ งานด้าน

ข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาเพ่ือรายงานของบประมาณประจ าปี  ตลอดจนการรับนักเรียน  นักศึกษาเข้า

ศึกษาทั้งระบบปกติและนอกระบบตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งงานดังกล่าว  ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของ

วิทยาลัยฯ   

ปัจจุบันงานทะเบียนประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุส านักงานที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ

รับบริการ จากที่ประสบปัญหาท าให้งานทะเบียนไม่สามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการงานอย่างมี

ประสิทธิภาพได ้

ดังนั้นงานทะเบียนจึงจัดท าโครงการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ

การให้บริการโดยใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและบริหารพัฒนาระบบงาน  

ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนให้ด าเนินตามมาตรการ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ รับบริการ 

3.2  เพ่ือบริหารจดัการระบบงานทะเบียน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

4.1  นักศึกษาได้รับบริการด้านงานทะเบียน  100  เปอร์เซ็นต์  และส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจต่อ

การส าเร็จศึกษา 100  เปอร์เซ็นต์ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)           
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            5.1  นักเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านงานทะเบียน  และส าเร็จศึกษาตาม
หลักสูตร  ปวช  และ  ปวส  
6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

7.1 ห้องทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 

1.ซองน้ าตาลด้าน 9*12นิ้ว 3/4 ขยายข้าง มี
ครุฑ 

7 มัด 110 บาท 770 บาท  

2.หมึกพิมพ์ HP laser 35A 1 ตลับ 2,550 บาท 2,550 บาท  
3.หมึกพิมพB์rother MFC-J200 LC539XL 6 ตลับ 390  บาท 2,340  บาท สีด า 
4.หมึกพิมพB์rother MFC-J200 LC535XL 3 ตลับ 390  บาท  1,170  บาท สีเหลือง,สีฟ้า,สีแดง 
5.กระดาษถ่ายเอกสารA4/70G/500แผ่น 52 รีมหรือ

10ลัง2รีม 
98 บาท 5,096 บาท  

6.กระดาษขนาด120 แกรม 10 ห่อ 125 บาท 1,250 บาท ใช้ส าหรับปริ้นใน รบ.1 ,   
ใบประกาศนียบตัร , บัตร
ประจ าตัว 

7.กระดาษขนาด 150 แกรม 10 ห่อ 49 บาท 490 บาท ใช้ส าหรับปริ้นใน รบ.2    
8.กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี  10 อัน 125 บาท 1,250 บาท เรียนดี , คนด ี 
9.กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 4 ออนซ์  16 ขวด 14  บาท 224 บาท  
10.กระดาษปกสี120G/180แผ่น  4 รีม 90 บาท 360 บาท สีฟ้า , สีเหลือง ใช้ปริ้นใบ

สมัครเรียน 
11.ลวดเสยีบ อีซี NO.E426 บรรจ ุ700 ตัว 1 กล่อง 85  บาท 85  บาท  
12.ซองเอกสารน้ าตาล 666 ขยายข้าง BA 
ขนาด229*324 มีครุฑ 

3 มัด 180  บาท 540  บาท  

13.แฟ้มเสนอเซ็นต์ ปกเคลือบพลาสติก 2 แฟ้ม 135  บาท 270  บาท  
14.แลคซีนแกนใหญ่ 8 หลา ขนาด 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 22  บาท 220 บาท  
15.เทปโฟมกาว 2 หน้า SCOTCH ขนาด 
21 มม.*1 ม. 

1 ม้วน 45  บาท 45 บาท  

16.ไส้แฟ้มใสเ่อกสาร ORCA A4 20 แพค 17  บาท 340 บาท  
17.ดินสอ 2B      
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ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
1.ป้ายรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปี
2562 

1 ป้าย 3,000 บาท 3,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น   20,000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  ระบบการให้บริการของงานทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐาน 

9.2. ผู้รับบริการได้รับการให้บริการของงานทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 

9.3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาต่อสาธารณะชน 

9.4 เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.นักเรียน  นักศึกษาได้รับบริการด้านงานทะเบียน  100  

เปอร์เซ็นต์  และส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจต่อการส าเร็จ
ศึกษา 100  เปอร์เซ็นต์ 
 

 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับบริการด้าน
งานทะเบียน  และส าเร็จศึกษาตามหลักสูตร  ปวช  และ  
ปวส  

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 12   เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ , ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 20,000  บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบรายจ่าย

อื่น 

งบ 

อุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตัิการเพื่อขออนุมัต ิ     นักเรียน 

นักศึกษา  

บุคคลากร

ทางการศึกษา

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัยและ

ผู้ผู้ปกครองของ

นักเรียน 

นักศึกษา 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

17,000  3,000  

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจา้ง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ 

    

รวมเงิน 17,000  3,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ : จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา  มีชัย 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน             โทรศัพท์ : 055-832043 ต่อ16 

โทรสาร : 055-832043     โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3143559 

E-mail : kwang_bang_rakkan@hotmail.com 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ ทั้งจาก

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้  ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงาน  

การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561  ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมการที่ส าคัญอาทิ เช่น   

ใบประกาศนียบัตร  ปกใบประกาศนียบัตร  ใบระเบียนผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา  รายชื่อนักเรียน  

นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯพร้อมจัดหาสถานที่ด าเนินการและประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือน า

นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และสนองนโยบายการจัด

อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2561               

3.2  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.3  เพื่อความสามัคคีและร่วมมือในอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

4.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)           

 5.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกของวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

7.1 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 
กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าจัดสถานที ่

1.ป้ายโครงการพิธีมอบใบ
ประกาศนียบตัรประจ าการศึกษา 

1 ป้าย 2,000 บาท 2,000 บาท เปลี่ยนวันเดือนปีท่ีรับ
และปีการศึกษา 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีพิธีมอบใบ
ประกาศนียบตัรประจ าการศึกษา 2561 

  30,000 บาท จัดซุ้มกลาง แผนก หน้า
เวที และบรเิวณพิธี 

ค่าวัสดุ 
1.หมึกพิมพ์ HP laser 35A 2 ตลับ 2,550 บาท 5,100 บาท สีด า ใช้ปริ้น รบ. อย่าง

เดียว 
2.หมึกพิมพB์rother MFC-J200 
LC539XL 

2 ตลับ 390  บาท 780  บาท สีด า 

3.หมึกพิมพB์rother MFC-J200 
LC535XL 

3 ตลับ 390  บาท 1,170  บาท สีเหลือง,สีฟ้า,สีแดง 

4.กระดาษถ่ายเอกสารA4/70G/500
แผ่น 

20 รีม 98 บาท 1,960 บาท  

5.กระดาษขนาด120 แกรม 20 ห่อ 125 บาท 2,500 บาท ใช้ส าหรับปริ้นใน รบ.1 ,   
ใบประกาศนียบตัร , บัตร
ประจ าตัว 

6.กระดาษขนาด 150 แกรม 10 ห่อ 49 บาท 490 บาท ใช้ส าหรับปริ้นใน รบ.2    
7.กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี  24 อัน 125 บาท 3,000 บาท เรียนดี , คนด ี 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง   1,000 บาท ส าหรับประธานและ

บุคลากรในพิธ ี
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- ค่าอาหารกลางวัน   2,000 บาท ส าหรับประธานในพิธีและ
แขกรับเชิญ 

รวมท้ังสิ้น   50,000  บาท  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ 

9.2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาแต่งกายเรียบร้อย 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2561  ระดับชั้น  

(ปวช)  150    คน  ระดับชั้น (ปวส)   94   คน 
 

เชิงคุณภาพ   

เชิงเวลา 1. นักเรียน   นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีความ
ภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งใจ
และส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. 

12   เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 50,000  บาท 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบรายจ่าย

อื่น 

งบ 

อุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตัิการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน 

นักศึกษา 

ระดับชั้น ปวช.

3 ปวส.2 ทุก

แผนก จ านวน  

244 คน 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

47,000  3,000  

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจา้ง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 47,000  3,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการประเมินคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นางสาวชุติมา อินประเสริฐ………………………………………………… 

ต าแหน่ง……………ครู พิเศษสอน  ท าหน้าที่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป…………โทรศัพท์………055-

832043…………… 

โทรสาร……………055-832043………………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-

4080703……………………. 

E-mail……………………Aor_zami@msn.com………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานทั้งภายในองค์และภายนอก

องค์เพ่ือประโยชน์แก่งานราชการ ทั้งการรับ-ส่ง หนังสือทางราชการ การควบคุมเอกสารของทางราชการภายใน

หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานสารบรรณ แต่เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไปขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีใน

การรับ-ส่ง งานทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน

บริหารงานทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารงานทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 พัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 

3.3 เพ่ือรับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณท่ีถูกต้อง 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 เพ่ือให้งานสารบรรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ และ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ⁄ ) เงินงบประมาณ (  ) เงินบ ารุงการศึกษา (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา (  ) แหล่งอื่น……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าวัสดุ 

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารFUJI XEROX 

หมึกเคร่ืองปริ้นเตอร์ Brother HL-2130 

หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ HP 415 

กระดาษ A4 

แฟ้มสันกว้าง3นิ้ว ตราช้าง112ขนาด A4 

แฟ้มเสนอเซ็นต์ 

ทะเบียนหนงัสือรับ 

สมุดบัญชีปกเคลือบPVC 2A 

ปากกาลูกลืน่เจ็ทสตรีม น้ าเงนิ SX-101 (0.7) 12 ด้าม 

กาว 2 หน้าแบบบาง FORMEL ½ 

เทปโฟมกาว 2 หนา้ SCOTCH1/2 (21ซม.*3ม.) 

สก๊อตเทปใสแกนเล็ก 1 นิ้ว 

ลวดเย็บ N.10-1M MAX 

ลวดเย็บ N.35-1M MAX 

ซองน้ าตาล 555 ขยายข้าง KA (ขนาดA4)ครุฑ 

ลวดเสียบ อีซ่ี No.E426 (บรรจุ700ตัว) 

คลิปหนีบหูพบัด า ตราชา้ง No.110 

คลิปหนีบหูพบัด า ตราชา้ง No.108 

ปากกาเนน้ข้อความ STAEDTLER (เขียว,ชมพู) 

 

4 หลอด 

2 หลอด 

4 กล่อง 

73 รีม 

14 แฟ้ม 

5 แฟ้ม 

12 เล่ม 

4 เล่ม 

12 ด้าม 

2 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

24 กล่อง 

10 กล่อง 

1 มัด 

1 กล่อง 

5 กล่อง 

2 กล่อง 

4 ด้าม 

 

3,500 

1,000 

255 

100 

58 

135 

40 

38 

15 

10 

130 

22 

160 

12 

180 

85 

24 

52 

30 

 

14,000 

2,000 

1,020 

7,300 

812 

675 

480 

152 

180 

20 

130 

22 

160 

120 

180 

85 

120 

104 

120 
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ตรายาง วนัที่ (เลขไทย) 

ตรายาง หนงัสือรับ ขนาด 2*5ซม. 

ตรายาง ร่าง,พิมพ์,ตรวจ ขนาด 4*5 ซม. 

ตรายาง ชื่อ+ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ตรายาง เกษียนหนังสือเสนอ ผูอ้ านวยการ 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

180 

280 

350 

250 

450 

180 

280 

350 

250 

450 

 

 

2.ค่าใช้สอย 

- 

    

3.ค่าตอบแทน/ค่าจ่างเหมา 

- 

    

 

4.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

- 

 

 

  

 

 

รวมทั้งสิ้น   30,800  

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

8.1 ระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8.2 ประโยชน์แก่ราชการ 

8.3 รับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8.4 การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณท่ีถูกต้อง 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไป

ด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไป
ด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท  
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พื้นที่

ด าเนิน 

การ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนิน 

งาน 

งบ 

ลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

งบ 

อุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัตกิารเพื่อขอ

อนุมัต ิ
    

แผนปฏบิัติการ

ประจ าปี

งบประมาณ 

2562 

วิทยาลัย

การอาชีพ

พิชัย 

30,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 30,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ:โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกลุ  นายวัชรา   สุขใจ     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ(ครู)      

โทรศัพท์    -     โทรสาร   0 5583 2043     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 0896418755 

E-mail  moopicv@gmail.com 

    

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตผุล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า     จึงท าให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดข้ึนภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบ
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก  

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจ าเป็นส าหรับระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของชุมชน สภาพ
การบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ  ในการท าระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ถ้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถท่ีจะหาสิ่ง
ต่างๆเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยได้  เมื่อทราบข้อมูลจะท าให้ระบบเกิดข้ึนและสามารถด าเนินการเรื่อง ต่าง 
ๆ ได้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้ได้ 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายชั้นรายปี 
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียน  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน วิทยาลัยต้องมีการจัดท าขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากต้นสังกัดการเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงการประเมินคุณภาพผู้เรียน และ
ผลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน 
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ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น 
หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น ในงานบริหารฝ่ายวิชาการซึ่ง ประกอบด้วยฝ่ายวัดผลประเมินผล หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ต้องมีการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และจากการเก็บข้อมูลก็จะสามารถพบว่ามี
นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆใด  และวิทยาลัยก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศท่ีต้องมีการประมวลผลรวม มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ ความ
สอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและ
สิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน อัตราส่วน
ระหว่างจ านวนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนระหว่างจ านวนนักเรียนต่อห้อง และอ่ืน ๆ 

ฉะนั้น การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศที่
เป็นระบบ ก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ความส าคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ท าให้สามารถมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ 

                 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถเ์ปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) มีนกัเรียนทั้งหมด 625  คน จัดเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ซึ่งใน
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงาน
สารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยพบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาด
ระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าวิทยาลัยขาดบุคลากรในการด าเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาด
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ซึ่งผลของการส ารวจท าให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนา  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และท าให้การด าเนินงานของ
วิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งใน
ด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอ
โครงการนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

            3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา  

 3.3  เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

 

4. ผลผลิตโครงการ(Output  :  วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ80 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  :   1. วิทยาลัยมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.  วิทยาลัยสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.  วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงาน
อ่ืนได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย  :    

6.1  กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 

 6.2  จัดวางระบบ SERVER  

6.3  เช่าบริการ log  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  :  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอื่น....งบประมาณ

จากการสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน 175 * 500=87,500 และ เก็บนักเรียนนักศึกษา 200*500 

=100,000 บาท............... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ, ค่าเอกสาร  

อุปกรณ์ที่ใช้งานเกิน 3 ปี สายไฟ

เบอร์ออฟติค  

ค่าใช้สอย 

ค่าบริการเช่า log  

  

   

80,000 

 

 

20,000 
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับเครื่อง 

Server จาก (จ้างผู้ดูแลระบบ Log )   

 

 

 

20,000 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น   120,000  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

  9.1  วิทยาลัยมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ้งขึ้น 

            9.2  มีข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา  

 9.3  มีแหล่งเพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ80 คน 

เชิงคุณภาพ 1. วิทยาลัยมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ้งขึ้น 

 2.  วิทยาลัยสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.  วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอื่นได้ 

 

คน 

เชิงเวลา ภาคเรยีนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 

เชิงค่าใช้จ่าย 120,000 บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ:โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางวาสนา  สุขใจ     ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ      

โทรศัพท์    -     โทรสาร   0 5583 2043     โทรศัพท์เคลื่อนที่  0896418755 

E-mail  koopicc@gmail.com 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยที่

ก าหนดให้ “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องต้องด าเนินการอีกท้ังต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็น

ผู้ก าหนดด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามี

คุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือ

รับเข้าท างาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากัน

แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่สถานศึกษา 

(ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ต้องค านึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดท า

กิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้

ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัด

การศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ

ด าเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็น

147 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

ส าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบมีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเองผลการ

ประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของ

สถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การ

ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับ

ผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษาด้วย

การด าเนินงานที่ทุกคนมีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชี วิตใน

การท างานของทุกคนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา   

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา   ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดี

กับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล                                

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 3.2  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

3.2  เพ่ือจัดท าคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

       3.3  เพ่ือจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา  2561 

4. ผลผลิตโครงการ(Output  :  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  :  วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีรายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา  

2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย  :   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงเก่ียวกับมาตรฐานกร

ศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561จ านวน  45 คน  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ  :  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือและ

แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   ปีการศึกษา 

2561  จ านวน  3,550 บาท 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกับมาตรฐาน

การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย  จ านวน  10,250 บาท 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย การ

อาชีพพิชัย  จ านวน  14,200  บาท 

กิจกรรมที่ 4  จัดท าและเผยแพร่

รายงานการประเมินภายใน (SAR)  

ปีการศึกษา 2561      

จ านวน  22,000  บาท 

   

 

3,550 

 

 

10,250 

 

 

14,200   

 

 

22,000   

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ได้คู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2561   
2. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
3. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
4. ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2561      
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขา้ร่วมการรับฟังการชี้แจง

เกี่ยวกับมาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกัน

จัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561จ านวน  45 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท า
คู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  จ านวน  3,550 บาท 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา

ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน  10,250 บาท 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน  14,200  บาท 

กิจกรรมที่ 4  จัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปี

การศึกษา 2561 

                 จ านวน  22,000  บาท 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ชื่อโครงการ  ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล........................นายเทพพิทักษ์  พรเลิศ.................................... 
ต าแหน่ง...................ครู พิเศษสอน...........................โทรศพัท์................. .............-................. 
โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่..................093-1404607................................ 
E-mail……………………-………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา จะเป็นที่ต้องการของที่ตลาดแรงงานหลังส าเร็จการศึกษา และได้รับ
แนวความคิดความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนผู้เรียนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับแนวคิดเพ่ือใช้ในสถานประกอบการณ์ 

เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ คือ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเพ่ือ

ด าเนินการตามมาตรการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยาลัยฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วยกลไกความ
ร่วมมือให้มีคุณภาพระดับสากล 

2. เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกันในการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในภาคีความร่วมมือ 
4. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 

4. เป้าหมาย/ 

ผลผลิตโครงการ(Output)/เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. บุคลากร(ครู) และผู้เรียน ในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3. ผู้เรียนจบการศึกษาแล้วมีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ รับเข้าท างานภาย
หลังจากจบการศึกษา 
 4. ผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาต้องเป็นแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)/เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 

 2. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทัง้ภายในวิทยาลัยฯ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 

 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ และปรับปรุงใช้ในด้านการเรียน และในชีวิตประจ าวันได้ 

5.ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

6. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย, สถานประกอบการทั้งภาครัฐ /เอกชนและหน่วยงานต่างๆ  
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7. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
กระดาษการ์ดขาว 
กรอบเกียรติบัตร 
สมุดรองเซนตรา สอศ. สีแดง 
ปากกาลูกลื่น พร้อมแท่นส าหรับตั้งโต๊ะ 
ป้ายไวนิล 
ตรายางปั๊มวิทยาลัยแบบหมึกในตัว 

 
1 รีม 

10 อัน 
5 เล่ม 
 5 ด้าม 
1 ป้าย 
1 อัน 

 
250 
120 
450 
450 
750 
450 

 
250 

1,200 
2,250 
2,250 
750 
450 

 
ส าหรับพิมพ์บันทึก
ข้อตกลง 
ส าหรับใส่บันทึกข้อตกลง 
 
ส าหรับลงนาม 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

   
 

1,500 
3,000 

 
 
ส าหรับจัดพิธีลงนามใน
สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น   11,650  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากร(ครู) และผู้เรียน ได้น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ 
 2. ผู้เรียน ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 
 3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกแผนกวิชา 
 4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายฯ 
 6. เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ด าเนินการจัดท าพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5 แห่ง 

เชิงคุณภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้
เพ่ิมข้ึนตามนโยบายฯ เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน  
 

 

เชิงเวลา ในปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 11,650 11,650 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ., ภาค , ชาติ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นายณัฐดนัย  ใจกว้าง................................. 

ต าแหน่ง............ครู พิเศษสอน.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 088-1458309......................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด  วิเคราะห์  และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความช านาญ  
สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถ
น าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป  จึงได้จัดให้มีการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532  เป็นต้นมา  ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่วน
ใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นเหตุที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานพร้อมกับพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของ
สังคม เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษามีจ านวนมากที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ  และได้รับความสนใจจากประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนเป็นอย่างสูง ผลงานที่
นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิปัญญา
ของเยาวชนไทย ที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็น
อย่างดี  จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. , ภาค ,ชาติ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  รวมทั้ง  ช่วยส่งเสริมและ
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สนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน และเข้าสู่การ
ประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1  เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์  โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ  เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

2  ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

3  พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
ประหยัดและปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4  ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน  ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดย
สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ 

5  ส่งเสริมการบริหารจัดการในจังหวัด  ด้วยรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีความ
เข้มแข็ง  สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  มีโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา  ส่งเข้าประกวดในระดับ อศจ. , ภาค ,ชาติ ทุกแผนกวิชารวมไม่

น้อยกว่า 15 ผลงาน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 1 นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท าสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ เข้าประกวดในระดับ อศจ. , ภาค ,
ชาติ 
 2 นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ในระดับ อศจ.      , 
ภาค ,ชาติ 
 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร นักเรียน นักศึกษา..................... 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

(  ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (/ ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ  

1. ค่าป้ายไวนิล ตามนโยบาย
ของสถานศึกษา 

2. ค่าวัสดุในการท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ 

3. ค่าเข้าเล่ม 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่

เกี่ยว 

   อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น   143,000  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท าสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ เข้าประกวดในระดับ อศจ. , ภาค ,
ชาติ 
 2 นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ในระดับ อศจ.      , 
ภาค ,ชาติ 
 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา  ส่งเข้าประกวดในระดับ 

อศจ. , ภาค ,ชาติ ทุกแผนกวิชารวมไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน 
ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ มีชิ้นงานที่ได้รับรางวัลในระดับ อศจ. ภาค หรือชาติ ไม่น้อยว่า 5 รางวัล 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 143,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นายณัฐดนัย  ใจกว้าง................................. 

ต าแหน่ง............ครู พิเศษสอน.......................โทรศัพท์.............................................  

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 088-1458309......................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด  วิเคราะห์  และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความช านาญ  
สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถ
น าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป  จึงได้จัดให้มีการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2532  เป็นต้นมา  ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่วน
ใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นเหตุที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานพร้อมกับพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของ
สังคม เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษามีจ านวนมากที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ  และได้รับความสนใจจากประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนเป็นอย่างสูง ผลงานที่
นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง   งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิปัญญา
ของเยาวชนไทย ที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็น
อย่างดี  จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ระดับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  รวมทั้ง  ช่วยส่งเสริมและ
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สนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน และเข้ าสู่การ
ประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1  เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์  โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ  เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

2  ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

3  พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
ประหยัดและปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4  ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน  ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดย
สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ 

5  ส่งเสริมการบริหารจัดการในจังหวัด  ด้วยรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีความ
เข้มแข็ง  สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

   - เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา  ส่งเข้า
ประกวดในระดับสถานศึกษา ทุกแผนกวิชา  
  -  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา
สามารถพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ชุมชน อีกทั้งสามารถ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
- ตัวชี้วัดผลผลิต  มีสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา  ส่งเข้าประกวดในระดับ
สถานศกึษา ระดับ ปวช. กลุ่มละ 3 คน/ผลงาน และระดับ ปวส. กลุ่มละ 2 คน/ผลงาน ทุกแผนกวิชา 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร นักเรียน นักศึกษา..................... 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.............................. ............ 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

(  ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (/ ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ  

1. ค่าป้ายไวนิล ตามนโยบาย
ของสถานศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่
เกี่ยว   

   อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท าสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ เข้าประกวดในระดับ อศจ. , ภาค ,
ชาติ 
 2 นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ในระดับ อศจ.      , 
ภาค ,ชาติ 
 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปรมิาณ มีสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา  

ส่งเข้าประกวดในระดับสถานศึกษา ทุกแผนกวิชา  
ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ ของนักเรียน 
นักศึกษาสามารถพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ชุมชน อีกทั้ง
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

มีนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นายณัฐดนัย  ใจกว้าง................................. 

ต าแหน่ง............ครู พิเศษสอน.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 088-1458309......................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นผลให้ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายที่จะเร่ง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพ เกิดความรู้   
ความช านาญ สามารถคิดวิเคราะห์ และสามารถคิดค้น พัฒนาสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมได้อย่างมีคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา น าประสบการณ์ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควร       
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้กับ
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อ
การจัดท ารายงานวิจัย นวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจน         การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการประกวดในระดับต่างๆ  และ  การ
จัดท าผลงานทางวิชาการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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2 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย น าประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย น าประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการจัดท าผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  เชิงปริมาณ 
 มีงานวิจัย นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์ รวมทั้งสื่อการเรียนการ
สอน ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า  15 ผลงานต่อปี และเข้าประกวดใน
ระดับชาติ อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี  
 เชิงคุณภาพ 
 ผลงานงานวิจัย  นวัตกรรม  หุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน สามารถ
พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร นักเรียน นักศึกษา..................... 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

( / ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (   ) แหล่งอื่น................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ  

1. ค่าป้ายไวนิล ตามนโยบาย
ของสถานศึกษา 

2. ค่าจ้างวิทยากร   
3. ค่ากระดาษและเอกสารใน

การฝึกอบรม 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
1 แผ่น 

 
จ านวน 2 คน 

23 ชุด 
 
 

23 คน 

 
800 บาท 

 
ชม.ละ 300 
50 บาท 

 
 

60 บาท 

 
800 

 
4,800 
1,150 

 
 

1,380 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ของโครงการ 
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ค่าอาหารกลางวัน 23 คน 50 บาท 1,150 

รวมทั้งสิ้น   9,280  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 1 บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีความรู้ความเข้าใจจัดท าวิจัย นวัตกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ิมมากข้ึน  

2 บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สามารถน าประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับจัดท าวิจัย 
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

3 บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สามารถน าความรู้เกี่ยวกับจัดท าวิจัย นวัตกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการและการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีงานวิจัย นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ ่งประดิษฐ์

คนรุ ่นใหม่ หุ ่นยนต์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ส่งเข้า
ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า 15 
ผลงานต่อปี และเข้าประกวดในระดับชาติ  อย่างน้อย 1 
ผลงานต่อปี 

จ านวน 1 เล่ม ต่อคน 

เชิงคุณภาพ ผลงานงานวิจัย  นวัตกรรม  หุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน สามารถพัฒนาสู่การใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 

มีบุคลากรร่วมโครงการ 
จ านวน 23  คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 9,280 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวอนัญญา คงต่อ....... 

ต าแหน่ง............ครู พิเศษสอน.......................โทรศัพท์...........055-832043...................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนบทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม 
มุง่เน้นความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและรองรับ พ.ร.บ. อาชีวศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดท าโครงการเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ขึ้นด้วยการระดมสรรพ
ก าลังที่ส าคัญยิ่งของหน่วยงานและผู้บริหารทุกฝ่าย โดยช่วยกันคิดวิเคราะห์ จัดท างบรายจ่ายตามแผน/งาน/
โครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการอย่ าง เป็นระบบ โดยสอดคล้องกับนโยบายชาติ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนค านึงถึงข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  1. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  15  เล่ม 
 2. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561    จ านวน  5  เล่ม 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562 สามารใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย และมีแผนการด าเนินงานในระยะยาว 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร นักเรียน นักศึกษา..................... 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

( / ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (   ) แหล่งอื่น................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 

1.ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
2562 
2.ค่าเข้าเล่มรายงานผล
การปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ2561 

 
15 เล่ม 

 
 

5 เล่ม 

 
350 

 
 

250 

 
3,750 

 
 

1,250 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 1. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน  15  เล่ม 
 2. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 จ านวน 5 เล่ม 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 15  เล่ม 

เชิงคุณภาพ สามารใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย และมีแผนการด าเนินงานใน
ระยะยาว 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานวางแผน   

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวอนัญญา คงต่อ....... 

ต าแหน่ง............ครู พิเศษสอน.......................โทรศัพท์...........055-832043...................... 

E-mail………………………-……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................นางสาวธันย์นิภา  เลีย่มวิไล................................. 

ต าแหน่ง............เจ้าหน้าที่.......................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร..........................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที่................ 094-4853771......................... 

E-mail…………………mathi55ka@gmail.com…………………………………………………… 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานวางแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถือบทบาท
หน้าที่ในการวางแผนการใช้งานเงินงบประมาณของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและตรงตามนโยบายทั้งของ
สถานศึกษา สอศ. และภาครัฐ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพงานวางแผน เพ่ือปรับลดและ
แก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการท างาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานวางแผน 
2. เพ่ือปรับลดและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการท างาน 
3. เพ่ือจัดซื้อวัสดุในการคุม 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  1. ได้ทะเบียนคุมยอดตัดงบประมาณ    
 2. ได้วัสดุส านักงานในการท างาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :  

 ปรับลดและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการท างาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ................บุคลากร นักเรียน นักศึกษา..................... 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ...................วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.......................................... 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  

( / ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (   ) แหล่งอื่น................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
สมุดบัญชีเล่มใหญ่ 
สมุดบัญชีเล่มเล็ก 
กระดาษโพสต์อิน 
ยางลบดินสอ 
ดินสอไม้ 
น้ ายาลบค าผิด 
ปากกาแดง 
ปากกาน้ าเงิน 
ปากกาเน้นข้อความ 
กระดาษ A4 

 
5 เล่ม 
5 เล่ม 
3 แพค 
6 ก้อน 
1 โหล 
3 ด้าม 
1 โหล 
1 โหล 
3 อัน 
5 รีม 

 
350 
85 
50 
5 
60 
75 
80 
80 
50 
110 

 
1,750 
425 
150 
30 
60 
225 
80 
80 
150 
550 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น   3,500  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ได้ทะเบียนคุมยอดตัดงบประมาณ    
 2. ได้วัสดุส านักงานในการท างาน 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุส านักงานในการท างานจ านวนไม่น้อยกว่า 6 รายการ รายการ 

เชิงคุณภาพ สามารใช้เพ่ิมประสิทธิภาพงานวางแผน เพ่ือปรับลดและ
แก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการท างาน 
 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,500 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ ชื่อโครงการถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............................นายเอนก  สนโต...................................................  

ต าแหน่ง....ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา..โทรศัพท์ …055-832043………… 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ ในอดีตนั้นความเจริญทางเทคโนโลยี

นั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน การด าเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง

สว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้เป็นเชื้อเพลิงประกอบการปรุง

อาหารรับประทาน ในยามค่ าคืนก็ก่อหรือสุ่มไฟให้เกิดแสงสว่าง เพ่ือป้องกันสัตว์ร้าย เพื่อใช้ควันไล่แมลงต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ และนอกจากนี้ก็เพ่ือที่จะได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก ไฟหรือ

เชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมชีวิต ในอดีตยามค่ าคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์

หรือท่องต ารับต ารา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหา

ค่อนข้างยากและล าบาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันไร่เรี่ยขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและน าไปถวาย

พระสงฆ์ที่จ าพรรษาที่วัดนั้น ๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์

ให้แก่ผู้ถวายมีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น 

ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ 

 ในวาระใกล้ช่วงเวลาเข้าพรรษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ เพ่ือให้คณะครู 

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณีที่

งดงามของไทย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบต่อไป 

 2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
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4. ผลผลิตโครงการ(Output)  

 1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 

 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมา

มะกะ ท านุบ ารุงศาสนาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

7. พื้นทีด่ าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ )  เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1. เทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง 
2.ป้ายโครงการแต่ละแผนก 

 
4 ต้น 
4 ป้าย 

 
1,050 
บาท 

 
450 บาท 

 
4,200 บาท 

 
1,800 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น   6,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิง

คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

6,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและท าบุญตักบาตร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา…โทรศัพท์…055-832043……… 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 
สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุขการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น   

ดังนั้นเพ่ือให้ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ได้เกิดจิตส านึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน
คุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ คือ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม    

      3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์    
      4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม    
      5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม    
      6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน    
      7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง    
    8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่   
      9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
      10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
      11.  มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
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      12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้ให้ความตระหนักในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์จึง
ด าเนินโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและท าบุญตักบาตร นักเรียน นักศึกษาใหม่ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น มีการปฏิบัติ
ตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์โดยยึดหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามท่ีวิทยาลัยฯต้องการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 
7. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุ 
1 ป้ายโครงการ 
2.ป้ายคล้องคอ 
3.กระดาษ A4 

 
1 ป้าย 
120 อัน 
4 รีม 

 
500 บาท 
10 บาท 
100 บาท 

 
500 บาท 

1,200 บาท 
400 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 

ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าปัจจัยพระ 

 
 

5 ชั่วโมง 
10 ชุด 

 
 

300 บาท 
150 บาท 

 
 

1,500 บาท 
1,500 บาท 
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3. ค่าปิ่นโตถวายพระ 
- ค่าอาหารว่าง 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 ชุด 
- ค่าอาหารกลางวัน 

1.อาหารกลางวัน 120 ชุด 

10 ชุด 
 

2 มื้อ 
 

2 มื้อ 

150 บาท 
 

20 บาท  
 

50 บาท 

1,500 บาท 
 

2,400 บาท 
 

6,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น   15,000 บาท  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยฯต้องการ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน   120 คน 

จ านวน    20  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามที่
วิทยาลัยฯต้องการ 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศพัท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ ก าหนดจัดกิจกรรมวันแม่

แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ที่มีบทบาท

ส าคัญยิ่งตอ่บุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 

 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวายพระพรและ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ   

2. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

3. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง

ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ6. 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการฯ 
2. ธง ส.ก. 60 X 90 ซม. 
3. ดอกไม้สด 
4. ใบสเปรย์ 
5. โอเอซีส 
6. ป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้าน 4X15 นิ้ว 
7. ใส้ปากกาเซ็นชื่อ ฐานโลหะ 
 

1 ป้าย 
5 ผืน 
2 มัด 
1 มัด 

2 ก้อน 
5 อัน 
2 ชุด 

 

500 บาท 
60 บาท 

230 บาท 
80 บาท 
30 บาท 

100 บาท 
50 บาท 

 

500 บาท 
300 บาท 
460 บาท 
80 บาท 
60 บาท 

500 บาท 
100 บาท 

 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการ
รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   2,000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิง

คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

2,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้เป็นสมาชิก อวท. โดยแต่ละปีการศึกษา 
วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อวท . และคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่า
ที่ได้หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
(เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการการด าเนินงาน อวท.) โดยให้สมาชิก อวท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมและใช้
สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่จ านวน 7 ต าแหน่ง ต้องเป็นผู้น าในการจัดท ากิจกรรมทุก
กิจกรรมที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ให้ถึงสมาชิก อวท. 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  
2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
3. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ัง

สถานศึกษาและในสังคม 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
 สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท. จ านวน 350 คน
  
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 คน 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการฯ 
2. กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ 
3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70G 
4. แฟ้มห่วง 1 “ตราช้าง NO.221 

      5. ใส้แฟ้ม 
  

1 ป้าย 
15 แผ่น 
5 รีม 

5 แฟ้ม 
19 แพค  

 

500 บาท 
8 บาท 

110 บาท 
90 บาท 
20 บาท 

 

500 บาท 
120 บาท 
550 บาท 
450 บาท 
380 บาท 

 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 

รวมทั้งสิ้น   2,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีนายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน    400 คน 

เชิงคุณภาพ ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 

2561 จ านวน 7 คน 

7 ต าแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

2,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตท่ีแน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้น าเป็นผู้ปกครองประเทศ
และประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นก าหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย  มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาติ มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพ
บุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือท าร้ายท าลาย 
เพ่ือให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป 

ค าสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์  ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพ่ือสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รัก
ศาสนา จะเป็นผู้ที่น าค าสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ละความชั่ว กระท าแต่ความดี 
และท าจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึง
เป็นผู้ที่ไม่น าค าสอนของศาสนานั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ช าระจิตใจให้สะอาด
ปราศจากกิเลส ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบง าจิตใจ 

พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุข
ตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรง
ให้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย น าความเจริญรุ่งเรือง
ความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว  เราควร
ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ศาสนา คือ ค าสอนขององค์พระ
ศาสดาแต่ละพระองค์ท่ีสอนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพ่ือ
ความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

185 

32 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือ

แก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
 

4.ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ  
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่
ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ค่าใช้จ่ายในพิธีไหว้ครู 

2. เครื่องกระยาบวช 
3. เครื่องปัจฉะมังสาหาร 
4. ค่าจัดท าบายศรี 
5. ค่าตอบแทนพราหมณ์ 

 

1 ชุด 
2 ชุด 
2 ชุด 

1 ชุดใหญ่ 
1 ท่าน 

3,500 บาท 
2,000 บาท 
3,500 บาท 
2,000 บาท 
3,500 บาท 

3,500 บาท 
4,000 บาท 
7,000 บาท 
2,000 บาท 
3,500 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการ 

รวมทั้งสิ้น   20,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400 

คน 

จ านวน    40  

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัย

ดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือแก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

20,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2.ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรปรวนของ

ฤดูกาล           ภัยธรรมชาตติ่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ท าลายสิ่งแวดล้อม  ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา 
ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ               เพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง 
ภาคท่ีอยู่อาศัย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่ายหิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา 
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน น าไปสู่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือบูรณาการกับการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

4.ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  
นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่

ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ รวมจ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ป้ายโครงการ 
3. ค่าวัสดุประกอบการ

รณรงค์และพัฒนาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น จอบ  
เสียม ไม้กวาด ตะกร้า 
ฯลฯ  

2 ชั่วโมง 
1 ป้าย 

1 ชุดใหญ่ 

600 บาท 
675 บาท 

1,125 บาท 

1,200 บาท 
  675 บาท 
1,125 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   3,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     40   คน 

เชิงคุณภาพ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2561 – กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนด ีและมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  50 คน ที่เข้าร่วม

โครงการฯ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง

ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

190 

32 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. เสื้อกีฬา 1 ชุด 1 ชุด 25,000 บาท รายการจัดซื้อตาม

ความเหมาะสม 
รวมทั้งสิ้น   25,000 บาท  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 

จ านวน  50 คน 

 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดอย่างน้อย 

 

4 รายการ 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

25,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับภาค 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับภาค 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20 คน  ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 

192 

32 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. อุปกรณ์กีฬา 1 ชุด 1 ชุด 25,000 บาท รายการจัดซื้อตาม

ความเหมาะสม 
รวมทั้งสิ้น   25,000 บาท  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
จ านวน  5 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 
 

1 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

25,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  5 คน  ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. อุปกรณ์กีฬา 1 ชุด 1 ชุด 15,000 บาท รายการจัดซื้อตาม

ความเหมาะสม 
รวมทั้งสิ้น   15,000 บาท  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
จ านวน  5 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 
 

1 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

15,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาสภีายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกลุ...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท…์…055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที…่………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออกก าลังกายเล่น

กีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คน
ดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตน
ถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
         2. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 

3. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีสุขภาพพลานามัยทีด่ีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศกึษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 
รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ป้ายไวนิล “โครงการกีฬาภายในวทิยาลัยฯ 1 ป้าย 700 บาท 700 บาท ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
กระดาษปกการ์ดขาว A4 10 ห่อ 49 บาท 490 บาท รายการอาจมีการเปลี่ยน 
เชือกไนล่อน 6 มิล 1 กิโลกรัม 300 บาท 300 บาท แปลงตามความเหมาะสม 
แปรงทาส ี3 นิ้ว 4 อัน 40 บาท 160 บาท  
ลวดมัดเหลก็ 2 กิโลกรัม 40 บาท 80 บาท  
ตะปู 1 นิ้ว 1 กิโลกรัม 65 บาท 65 บาท  
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ตะปู 2 นิ้ว 1 กิโลกรัม 55 บาท 55 บาท  
ตะปู 3 นิ้ว 1 กิโลกรัม 45 บาท 45 บาท  
สีน้ า (ขาว) ขนาด 3.5 ลิตร 4 แกลลอน 500 บาท 2,000 บาท  
สีน้ า (น้ าเงนิ) ขนาด 3.5 ลิตร 2 แกลลอน 450 บาท 900 บาท  
น้ ามันสน 2 แกลลอน 200 บาท 400 บาท   
สีสเปรย์ สีฟ้า 4, สีเงิน 4 8 กระปอ๋ง 70 บาท 560 บาท  
นาฬกิาจับเวลา 4 อัน 350 บาท 1,400บาท   
ตาข่ายฟุตซอล 1 ชุด 1,200 บาท 1,200 บาท   
นกหวีดกรรมการ 4 อัน 280 บาท 1,180บาท   
เสาอากาศวอลเล่ย์บอล 1 คู ่ 500 บาท 500 บาท   
ค่าเช่าเครือ่งเสียง 1 วัน 2,000 บาท 2,000 บาท   
ถ้วยรางวัลขนาดใหญ ่1 เสา 6 ถ้วย  400 บาท 2,400 บาท   
ถ้วยรางวัลขนาดกลาง  6 ถ้วย 300 บาท 1,800 บาท   
ถ้วยรางวัลขนาดเล็ก 6 ถ้วย 200 บาท 1,200 บาท   
โฟม 1.5 นิ้ว 15 แผ่น 60 บาท 900 บาท  
กาแฟ 2 กระปกุ 125 บาท 250บาท  
โอวัลตนิ 2 กระปกุ  120 บาท 240บาท  
ชา 2 กล่อง 170 บาท 340 บาท  
คอฟฟี่เมต 2 ถุง 95 บาท 190 บาท  
น้ าตาลทราย 2 กิโลกรัม 30 บาท 60 บาท  
ผ้าเย็น 4 แพค 180 บาท 720  บาท  
เครื่องดื่มเกลอืแร ่ 4 ลัง 250 บาท 1,000 บาท  
กระสอบ 4 ลูก 100 บาท 400 บาท  
น้ าเปล่าถัง 45 ถัง 16 บาท 720 บาท  
น้ าแข็งหลอด 30 ถุง 50 บาท 1,500 บาท  
น้ าแข็งกอ้น 20 กั๊ก 50 บาท 1,000 บาท  
น้ าเปล่า ขวดเลก็ 600 มล. 20 แพค 55 บาท 1,100 บาท  
ขนมปังป๊ีบ (ของรางวัล) 12 ป๊ีบ 250 บาท 3,000 บาท  
อุปกรณ์กฬีา 1 ชุด 5,040 บาท 5,040 บาท  

รวมท้ังสิ้น   15,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

เชิงปรมิาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     40   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน

คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาส 

ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง ดูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับ

ความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการ
จัด มีกิจกรรม ประเพณีที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ จะ
เป็นการบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งการ
เรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวใน
การฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ได้
พิจารณาจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาส ขึ้น เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องลงในกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ 
                 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในโครงการ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
5. เพ่ือเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก 
6. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ รวมจ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการ 
2. ค่าวัสดุประกอบ เช่น ต้น

คริสต์มาส กระดาษห่อ
ของขวัญ ริบบิ้น สายรุ้ง
ฯลฯ  

1 ป้าย 
1 ชุดใหญ่ 

675 บาท 
4,325 บาท 

  675 บาท 
2,325 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   3,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน    400  คน 
จ านวน     40   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายวัชรา   สุขใจ………………………………………………… 
ต าแหน่ง…พนักงานราชการครู  ท าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ… 
โทรศัพท์……….055-832043……………โทรสาร……………055-832043………………………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………0896418755……………………. 
E-mail……………………koopicc@gmail.com…………………………………………………… 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

        เพ่ือพัฒนาลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพพิชัยทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และ 
ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้รู้จัก
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  ทางกลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึงได้จัดท าโครงการข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
          (3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
          (4)ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 1  มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือ
วิสามัญ  ปีการศึกษา2561 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองรักษาและส่งเสริม
จารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 
6. กลุ่มเป้าหมาย:นักศึกษาระดับ  ปวช.  1  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
เข้าค่าย   

2. ค่าบ ารุงสถานที่ค่าย
ลูกเสือ 

3. ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
4. ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม

ลูกเสือวิสามัญ 

จ านวน     
 
 

3  วัน 
 
 
   200 คน 

 
 
 

1,000 
 
 

200 

 
3,000 

 
3,000 

 
2,000 
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น   18,000 บาท  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จัก
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและ

ประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา2561 
 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นรู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 18,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน
คุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีครูจึงเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญมีคุณค่าต่อประเทศชาติเพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มี
แพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเรา
เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
การเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตามคนไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผล
ที่ว่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆได้และที่ส าคัญคน
ไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์เพราะศิษย์ที่ ประสบความส าเร็จได้
ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิดสติปัญญาสู่ทางสว่างให้กับชีวิตนั้นเอง ประเพณีการ
ไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

การไหว้ครูคือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่
ตั้งใจไว้(สุมิตรเทพวงษ์, 2548 : 2) จากความหมายดังกล่าวการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความส าคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจาก
เป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิตหากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึงบุคคลที่เราได้รับความรู้มา
เพ่ือแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา
มาเป็นเวลาช้านาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพ่ือให้นักศึกษาทุกระดับชั้น
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ของวิทยาลัยฯ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อมต่อครู -อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่
นักศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
สืบไป 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญู

กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ค่าใช้จ่ายในพิธีไหว้ครู 

2. เครื่องกระยาบวช 
3. เครื่องปัจฉะมังสาหาร 
4. ค่าจัดท าบายศรี 
5. ค่าตอบแทนพราหมณ์ 

      6. ค่าจ้างวงปี่พาทย์ ชุดเล็ก 

1 ชุด 
2 ชุด 
2 ชุด 

1 ชุดใหญ่ 
1 ท่าน 
1 ชุด 

5,350 บาท          
250 บาท 
750 บาท 

3,000  บาท 
3,000 บาท 
3,000 บาท 

5,350 บาท          
500 บาท 
750 บาท 

3,000 บาท 
3,000 บาท 
3,000 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 
 

รวมทั้งสิ้น   15,600 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีส านึกรักสถานศึกษา และร าลึกถือพระคุณครูอาจารย์ 
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน    400 คน 
จ านวน    40  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

15,600 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 
ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 
โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 
E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา จัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง 154 หมู่ 
1 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 มีพ้ืนที่ 131 ไร่ 9 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นปวช. และ
ปวส. 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 จะครบก าหนดการก่อตั้งวิทยาลัยฯ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
จึงได้จัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น เพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่ทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ 
                 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ท านุบ ารุงศาสนาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
( ) เงินงบประมาณ  (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่ง
อ่ืน………………. 

รายการ จ านวน หน่วยละ รวมจ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการ 
2. ปัจจัยถวายพระ 
3. ด้ายสายสิญจน์ 
4. ค่าปิ่นโตถวายพระ 
5. ค่าชุดสังฆทาน 
6. ดอกไม้สด ถวายพระ 
7. ธูป-เทียน 
8. ค่าเช่าเครื่องเสียง 

1 ป้าย 
10 ซอง 
1 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
1 ชุด 
1 วัน 

600 บาท 
300 บาท 
800 บาท 
300 บาท 
300 บาท 
30 บาท 
400 บาท 

2,000 บาท 

600 บาท 
3,000 บาท 

800 บาท 
3,000 บาท 
3,000 บาท 

300 บาท 
400 บาท 

2,000 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   13,900บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ท านุบ ารุงศาสนา

และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

13, 900 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หลักการ

และเหตุผลในการจัดตั้ง วันพ่อแห่งชาติโดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและ สังคม 

สมควรทีผู่้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติ

ร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ ด้วย

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็น

พระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระว

รวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวามีในสมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา 

ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่า “อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์ 

ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือพระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี” 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

2. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง

ความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการฯ 
2. ดอกไม้สด 
3. ใบสเปรย์ 
4. โอเอซีส 
5. ป้ายไฟเบอร์ ตราสัญลักษณ์ ร.
10  ขนาดสูง 80 ซม. 
6. ดอกไม้ประดิษฐ์ 

1 ป้าย 
2 มัด 
1 มัด 

2 ก้อน 
1 ป้าย 

 
5 มัด 

560 บาท 
200 บาท 
80 บาท 
30 บาท 

1,400 บาท 
 

200 บาท 

560 บาท 
400 บาท 
80 บาท 
60 บาท 

1,400 บาท 
 

1,000 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   3,500 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิง

คุณภาพ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง

คว ามจง รั กภั กดี  และ น้ อมร า ลึ ก ใ นพระมหากรุณา ธิ คุณขอ ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี

ต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

3,500 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการสืบสารประเพณีไทยลอยกระทง 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม

บริหาร  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  และในเดือนพฤศจิกายน  2551  นี้  ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง    
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการส านึกในพระคุณของแม่น้ าที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาติ
นานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ท าการเกษตร และการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่
ส าคัญคือใช้ประกอบอาหาร  

เพ่ือเป็นการขอขมาต่อแม่น้ าที่ท าให้แม่น้ าล าคลองสกปรก เน่าเหม็น อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นการได้
สะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว พร้อมๆ กับการได้อธิษฐานขอให้สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหล่านี้
เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิต
ของกลุ่มชน  และประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยอดีต  เป็นการสอนการใช้ชีวิตให้เคารพในสิ่งต่างๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการสืบ
สารประเพณีไทยลอยกระทงแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงามของไทย  และสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 
         2.  เพ่ืออธิบายถึงคุณค่าของน้ า  หรือแม่น้ าล าคลอง อันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

5.  เพื่อสอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยตระหนักถึงความส าคัญของแม่น้ า  และ

ช่วยกันรักษาแม่น้ าไม่ให้เน่าเสีย 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ รวมจ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. กระทงใหญ่  1 กระทง 

 
3,000 บาท 

 
3,000 บาท 

 
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   3,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     40   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณี

ลอยกระทง 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

3,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

                     วิทยาลัยมองปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความ
คิดเห็นของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะพบว่า ความขัดแย้งดังกล่าว เกิดจากการไม่ยอมรับซึ่งกัน
และกัน อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะชักน าประชาชนให้เห็นคล้อยตาม ไม่ว่าจะเป็นชักน าโดยการให้ความรู้ 
หรือให้แนวคิดแบบผิดๆ หรือการชักน าโดยมีการว่าจ้างเป็นแรงจูงใจก็ตาม นั่นอาจเป็นเพราะคนในสังคมไทยไม่
ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย และการที่จะท าให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง เข้าใจ และรักในความเป็น
ประชาธิปไตย ต้องให้การศึกษาเป็นแนวทางส าคัญที่จะท าให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ ดังนั้น วิทยาลัย ซึ่งเป็น
สถานที่จัดการเรียนรู้ จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน   

การสร้างประชาธิปไตยในวิทยาลัย  จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการน าไปใช้สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม 
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  โดยวิทยาลัยต้อง
น ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย ผู้บริหารการศึกษาทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงควรสนับสนุนสิ่งต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบบประชาธิปไตย 

     2   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

4. ผลผลิตโครงการ(Output)  
  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรม  
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการฯ 

2. กระดาษขาวพิมพ์ลาย
ประกาศ 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  

1 ป้าย 
5 แพ็ค 

5 ชั่วโมง 

750 บาท 
250 บาท 
600 บาท  

750 บาท 
1,250 บาท 
3,000 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 

รวมทั้งสิ้น   5,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และ

มีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน    400 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………088-7698693……………………. 

 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้เป็นสมาชิก อวท. โดยแต่ละปีการศึกษา 
วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อวท . และคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่า
ที่ได้หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
(เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการการด าเนินงาน อวท.) โดยให้สมาชิก อวท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมและใช้
สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่จ านวน 7 ต าแหน่ง ต้องเป็นผู้น าในการจัดท ากิจกรรมทุก
กิจกรรมที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ให้ถึงสมาชิก อวท. 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  
2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
3. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ัง

สถานศึกษาและในสังคม 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
 สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท. จ านวน 350 คน
  
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 คน 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการฯ 

2. กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ 
3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70G 
4. แฟ้มห่วง 3 “ตราช้าง NO.221 

5. ใส้แฟ้ม 
6. กระดาษ A4 
7. ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ 
8. ดินสอ 
9. กระดาษปกสี 
10. กระดาษการ์ดขาว 
11. ลวดเสียบการดาษ 
12. กระดาษกาวสองหน้าบาง ½ นิ้ว 
13. หมึกเติมเครื่องปริ้นท์เตอร์ 

  

1 ป้าย 
15 แผ่น 
5 รีม 

15 แฟ้ม 
19 แพค  
10 รีม 
15 อัน 
1 โหล 
3 รีม 
3 รีม 

10 กล่อง 
5 ม้วน 
2 ขวด 

 

500 บาท 
8 บาท 

100 บาท 
90 บาท 
20 บาท 
110 บาท 
250 บาท 
60 บาท 
250 บาท 
250 บาท 
15 บาท 
22 บาท 
240 บาท 

 

500 บาท 
120 บาท 
500 บาท 

1,350 บาท 
380 บาท 

1,100 บาท 
3,750 บาท 

60 บาท 
750 บาท 
750 บาท 
150 บาท 
110 บาท 
480 บาท 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 

รวมทั้งสิ้น   10,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีนายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน    400 คน 

เชิงคุณภาพ ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 

2561 จ านวน 7 คน 

7 ต าแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

10,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคมกฤช  ธีระแนว………………………………………………… 
ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……………055-
832043…………… 
โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………082-510-7414……………………. 
E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 
 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมส าหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ
ด าเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มีการ
พลวัตร อยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย ก็
คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมากมหาศาล 
นอกจากเป็นการสูญเสียจ านวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการยากล าบาก 
ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยในฐานะเป็นองค์กรที่
ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจนับเป็นแนวทาง
ส าคัญ ที่ท าให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแลของสถาบันครอบครัว 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในชั่วของวัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง 
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่ก าลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าสู่
วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนท าให้ต้องเสียคนและเสียการเรียนไปในที่สุด ด้วย
เหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เพ่ือปลุกจิตส านึกของเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด 
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4. เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการ 
2. ป้ายรณรงค์ 
4. ถ้วยพลาสติก 2 ออน/50 ใบ/ แพค 
5. ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม 100 ชุด 

1 ป้าย 
1 ชุด 

10 แพค 
3 กล่อง 

750 บาท 
550 บาท 
70 บาท 

1,000 บาท 

750 บาท 
550 บาท 
700 บาท 

3,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   5,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิง

คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการวันงดสูบบุหรี่ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคมกฤช  ธีระแนว………………………………………………… 
ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……………055-
832043…………… 
โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………082-510-7414……………………. 
E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 
 
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายเอนก  สนโต……………………… 
ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท์……………055-
832043…………… 
โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………082-510-7414……………………. 
E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 
 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมส าหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ
ด าเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มีการ
พลวัตร อยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย ก็
คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมากมหาศาล 
นอกจากเป็นการสูญเสียจ านวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการยากล าบาก 
ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยในฐานะเป็นองค์กรที่
ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจนับเป็นแนวทาง
ส าคัญ ที่ท าให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแลของสถาบันครอบครัว 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในชั่วของวัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง 
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่ก าลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าสู่
วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนท าให้ต้องเสียคนและเสียการเรียนไปในที่สุด ด้วย
เหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และสารเสพติด 

 2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
 4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการ 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กระดาษ
ชารท์ โฟม สีแมจิ ฯลฯ 

1 ป้าย 
1 ชุด 

600 บาท 
400 บาท 

600 บาท 
400 บาท 

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุก
รายจ่าย 
รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   1,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้

และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    400  คน 

จ านวน     40  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการ

ด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษ

ตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

 

เชิงเวลา เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคมกฤช  ธีระแนว………………………………………………… 
ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง……โทรศัพท์……055-832043…………… 
โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที่…………082-510-7414……………………. 
E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 
 
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 
                ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ศึกษาด้วย
ตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า  ขับข่ีรถ โดยสารประจ าทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน
ด้วยกันทั้งสิ้น และที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ  ขับข่ีหรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะใน
การขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ยง คิดว่าตัวเองเก่ง ชอบขับขี่เร็วด้วยความคึกคะนองตามวัย ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็น
อันตราย เพื่อนยุ เมาแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ขาดจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัย
ของตนเองและเพ่ือนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยก าลังศึกษา  
มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอื่น ประกอบด้วยรัฐบาลได้ก าหนดให้ปี 
2554 – 2563 เป็นปี “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายลดจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลงปีละ5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 
              ทางวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เห็นความส าคัญของการขับข่ีมอเตอร์ไซด์ และความปลอดภัยของ
นักศึกษาจึงได้จัดโครงการขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัยสามารถน าไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนน 

2. ปลูกจิตส านึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): 

นักศึกษาน าความรู้ไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1. ป้ายโครงการ 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.ค่าอาหารว่าง 98 ชุด 
 

1 ป้าย 
3 ชั่วโมง 
1 มื้อ 

750 บาท 
600 บาท 
25 บาท 

750บาท 
1,800 บาท 
2,450 บาท 

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น   5,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน    200  คน 

จ านวน     20   คน 

เชิง

คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1.ชื่อโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ  2562 
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล…………………………นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง……………………………………… 
ต าแหน่ง………………ครูผู้ช่วย..........………     โทรศัพท์……………………055-832043…………………… 
โทรสาร…………………055-832043……………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………061920243…………. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เน้นความส าคัญถึงปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของ
งบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการ
แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่
หมดไป ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ ดังจะ
เห็นได้จากข้อมูลจากการส ารวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียน ระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา จึงจัดให้มีโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
3. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  26  คน  

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน  673  คน 
 
. 
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  
 นักเรียน นักศึกษา จ านวน  673 คน มีคุณภาพท่ีดี เพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  26  คน ได้พัฒนาความสามารถในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (   ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา (/  ) แหล่งอื่น................... 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
      3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12,500 กม. ก.ม 4 บาท 50,000 บาท 

 
 

รวมทั้งสิ้น   50,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. สามารถลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคันได้ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างมีระบบ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา   
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   

จ านวน    40  คน 

จ านวน  673  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างมีระบบ  

เชิงเวลา ตุลาคม 2561– กันยายน 2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

50,000 บาท  
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์………………………………………………… 

ต าแหน่ง……………หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ…………โทรศัพท์……………055-832043…………… 

โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในแต่ละ

สาขาวิชา จึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใช้ระบบ

ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้งด้านการติดตามทาง จดหมาย ไปรษณียบัตร 

ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1เพื่อใช้ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 3.2เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 

300 คน 

5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 

300 คน ส่งข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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6.กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียน นักศึกษาที่ก าลัง ศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 
 
 
 

   
2,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: 

9.1สามารถติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561ได้ 100% 

 9.2สามารถน าข้อมูลมาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2  จ านวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่ง

ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 

จ านวน 300 คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 2,000.00 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน 

งาน 

งบ

ลงทุน 

งบราย 

จ่าย

อ่ืน 

งบ 

อุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

นักเรียน 

นักศึกษาท่ี

ก าลัง ศึกษาอยู่

ระดับชั้น

ประกาศณีย

บัตรวิชาชีพชั้น

ปีที่ 3 และ

ระดับ

ประกาศนียบัต

รวิชาชีพชั้นสูง

ชั้นปีที่ 2 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

   2,000 

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ 

    

รวมเงิน    2,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ     
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์………………………………………………… 

ต าแหน่ง……………หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ…………โทรศัพท์……………055-832043…………… 

โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………..……………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องส าเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงานและเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561จึงมีความส าคัญต่อนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยการให้นักเรียน 

นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านตลาดแรงงาน แนวทางการศึกษาต่อ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจน

ข้อแนะน าได้การสมัครงานในแต่ละอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

3.1เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 

 3.2เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): นักเรียน นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 

จ านวน 300 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการ

สมัครงาน การเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 จ านวน 300 คน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 
 

  18,000  

รวมทั้งสิ้น   18,000  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: 

9.1นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 

 9.2นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน การ

เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 18,000 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนินง

าน 

งบลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     นักเรียน 

นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช. 3 

และปวส.2 ที่คาด

ว่าจะส าเร็จ

การศึกษาจ านวน 

300 คน 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

   18,000 

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน     18,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์………………………………………………… 

ต าแหน่ง……………หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ…………โทรศัพท์……………055-832043…………… 

โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………...................……………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ

นักศึกษาจึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใช้ระบบ

ติดตามแบบส ารวจความพึงพอใจในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้งด้านการติดตามทาง จดหมาย 

ไปรษณียบัตร ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1เพื่อใช้ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 3.2เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

 3.3 เพ่ือส ารวจฐานข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ต่อคุณลักษณะของนักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 

300 คน 

5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 

300 คน ส่งข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี 

6.กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 
งบการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

 
2,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: 

9.1สามารถติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560ได้ 100% 

 9.2สามารถน าข้อมูลมาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

 9.3 เพ่ือรับทราบข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2  จ านวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่ง

ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 

  จ านวน 300 

คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 2,000.00 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     นักเรียน 

นักศึกษาท่ีก าลัง 

ศึกษาอยู่

ระดับชั้นประกาศ

ณียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 3 และ

ระดับ

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูงช้ันปี

ที่ 2 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

   2,000 

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ 

    

รวมเงิน    2,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน : ชื่อ-นามสกุล: นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

ต าแหน่ง: หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน      โทรศัพท์: 055-832043 

โทรสาร: 055-832043 กด 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบ

การศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาจะช่วยท าให้นักเรียน 

นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษาและเข้าใจการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว    

จึงได้มีแนวความคิดจัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้แนะน า

แนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎและข้อบังคับภายใน

สถานศึกษา และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับระหว่างที่ก าลัง

ศึกษา และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิ

ประโยชน์ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

 3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 

 3.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

 3.5 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และทัศน์คติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ผู้ปกครอง จ านวน 200 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนวทางการ

ปฏิบัติตน รู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1 ผู้ปกครองจ านวน 200 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหารว่าง 

  12,000.00  

รวมทั้งสิ้น   12,000.00  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิ

ประโยชน์ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

 9.3 นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีทัศน์คติที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

10.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1 ผู้ปกครอง 200 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนว

ทางการปฏิบัติตนรู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 12,000  บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนิน 

งาน 

งบลงทุน 
งบราย 

จ่ายอื่น 
งบอุดหนุน 

กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์ห้องสมดุ 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ

    นักเรียน นักศึกษา 

ใหม่ ระดับช้ัน 

ปวช.1 

และปวส. 1

ผู้ปกครอง จ านวน 

200 คน 

 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

154 ม.1 ต.ใน

เมือง  

อ.พิชัย จ.

อุตรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000 

 2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน    12,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    12,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

32 

 



 
 

งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: แนะแนวศึกษาต่อศึกษาสายอาชีพ 

ผู้ประสานงาน : ชื่อ-นามสกุล: นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

ต าแหน่ง: หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน      โทรศัพท์: 055-832043 

โทรสาร: 055-832043 กด 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :              

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจ านวนมาก แต่นักเรียนและ

ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จึงจัดท าโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น เพ่ือแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในการเรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6  

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 

3.เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output): 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน ในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
-ค่าเสื้อโควตา  
-ป้ายใหญ่หน้าวิทยาลัยฯ 
-ป้ายเล็กตามจุดต่างๆ 
-ของที่ระลึกมอบตามโรงเรียนที่ออกแนะแนวฯ 

100 ตัว 
2 ป้าย 
10 ป้าย 

150.00 
3,500.00 
240.00 

15,000.00 
7,000.00 
2,400.00 
5,600.00 

 

รวมทั้งสิ้น   30,000.00  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ 

2.บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน 

3.วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

10.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - วิทยาลัยฯ ได้จัดคณะกรรมการออกแนะแนว จ านวนไม่ต่ ากว่า 10 ครั้ง 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว  

200 คน 

เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางสายวิชาชีพ 

- ผู้เข้ารับการแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

 

เชิงเวลา 1ตุลาคม2561 – 30 กันยายน2562  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสื้อโควตา 100 ตัว ตัวละ 150 บาท 

ค่าป้ายใหญ่หน้าวิทยาลัยฯ  

ค่าป้ายเล็กตามจุดต่างๆ 

ค่าของที่ระลึกมอบตามโรงเรียนที่ออกแนะแนวฯ 

รวม 

15,000.00 

7,000.00 

2,400.00 

5,600.00 

30,000.00 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบราย 

จ่ายอื่น 
งบอุดหนุน 

กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์ห้องสมดุ 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ
    

นักเรียนในเขต

อ าเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดติถ ์

โรงเรียนใน

เขตอ าเภอ

พิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ ์

30,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 30,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ชื่อโครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายนพดล  สาสิงห์ 

ต าแหน่ง      ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์………………055-832043………………………….………… 

โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โอนจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 ผลผลติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล งบรายจ่ายอื่น เพ่ือ

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : เตรียมความพร้อมศูนย์การ

เรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้เบิก

แทนโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษาได้พิจารณาให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นั้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนกิจกรรมFix It Centerวิทยาลัย
การอาชีพพิชัย 

2. เพ่ือน าผลการประเมินโครงการ   มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ของศูนย์
ดิจิตอลชุมชนกิจกรรม  Fix It Center ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ใน
คราวต่อไป 

3. เพ่ือพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT แก่ชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะและความช านาญงานมากขึ้นจากประสบการณ์และการ

ปฏิบัติงานจริง 
5. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. ผลผลิตโครงการ(Output): มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ 100 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ได้รับการดูแล หรือได้รับซ่อมบ ารุง 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง  และประชาชนทั่วไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าวัสดุซ่อม 
ค่าเครื่องมือประจ า
ศูนย ์
ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าใช้สอย 

   ใช้งบประมาณ
ตามท่ีได้รับการ

จัดสรรจาก สอศ.
และตามกรอบการ

ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ

วัตถุประสงค์
โครงการ 

รวมทั้งสิ้น     

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: 

9.1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 9.3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ  

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น  

100 คน 

 

เชิงคุณภาพ 1.ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 30 คน 

เชิงเวลา มกราคม - สิงหาคม  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ สอศ. งบด าเนินงาน - 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 

พื้นที่

ด าเนินกา

ร 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

ประชาชนเข้า

ร่วมโดยประมาณ 

100 คน 

เขตพ้ืนที่ 

อ าเภอ

พิชัย 

งบ สอศ.    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ     
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล  สาสิงห์ 

ต าแหน่ง    ครูผู้ช่วย  โทรศัพท์………………..055-832043………….. 

โทรสาร………055832043-0……………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………….………. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการ

ขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐ ให้น าด าเนินงานโครงการอาชีวะร่วมด้วยประชาชน โดยมีการออก

ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยออกให้บริการ

ประชาชนในจุดที่ส านักงานขนส่งจังหวัดก าหนดให้ ในช่วงระยะเวลา 7 วันอันตราย  เพ่ือลดปัญหาด้านการเกิด

อุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีวิทยาลัยที่สังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับ

มอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิส าเนาผ่าน

เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออกให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจ  โดยเข้ารับบริการฟรีในด้าน

การตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ ากลั่น เติมน้ ามันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และ

อ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจ  และผู้ใช้รถบน  ท้อง

ถนนผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 3.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 3.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 3.5 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 8 คน ครูจ านวน 2 คน ออกให้บริการวิชาชีพ  

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  ประชาชนทั่วไป 
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7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และแขวงทางหลวงพิชัย เขตพื้นที่อ าเภอพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา   ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน........................ 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

   -ค่าตอบแทน 

   -ค่าอาหารว่าง 

   -ค่าอาหารกลางวัน 

   งบประมาณตามที่

ได้รับการจัดสรร

จาก สอศ.และตาม

กรอบการใช้

จ่ายเงิน

งบประมาณของ

วัตถุประสงค์

โครงการ 

รวมทั้งสิ้น     

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:  

9.1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 9.3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 8 คน ครูจ านวน 2 คน ออกให้บริการวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ 

ทักษะ 

 

เชิงเวลา มีนาคม – เมษายน  
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เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ สอศ. งบด าเนินงาน  

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน 

งาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ประชาชนเข้าร่วม

โดยประมาณ 100 

คน 

เขตพื้นท่ี 

อ าเภอพิชัย 

งบ  

สอศ. 

และ

ขนส่ง 

   

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ช่ือโครงการ: โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล      สาสิงห ์

ต าแหน่ง                  ครูผู้ชว่ย    โทรศัพท์…………………055-832043………….. 

โทรสาร………055832043-0……………………………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงปีใหม่ 
2561            ให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการ ก าหนดออกให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ให้ด าเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (1 ผลัด) ทุกวัน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ค าขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ คือ “สุขกาย สุข
ใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2562”  รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสายอาชีวศึกษาโดยนักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมถึงการปลูกจิตส านึกการมีจิตอาสาในการให้บริการสังคม ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการประชาชนที่

เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิส าเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออกให้บริการจะออก

ให้บริการประชาชนที่สนใจฟรี  ให้ด้านการตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ ากลั่น เติม

น้ ามันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออก

ให้บริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่าน

เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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 3.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 3.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 3.5 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 12 คน ครูจ านวน 5 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  ประชาชนทั่วไป 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และแขวงทางหลวงพิชัย เขตพื้นที่อ าเภอพิชัย 

8.  ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ 

( ) เงินงบประมาณ  ( ) เงินบ ารุงการศึกษา   ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน

........................ 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

   -ค่าตอบแทน 

   -ค่าอาหารว่าง 

   -ค่าอาหารกลางวัน 

   งบประมาณตามที่

ได้รับการจัดสรร

จาก สอศ.และตาม

กรอบการใช้

จ่ายเงิน

งบประมาณของ

วัตถุประสงค์

โครงการ 

รวมทั้งสิ้น     

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 9.3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 12 คน ครูจ านวน 5 คน ออกให้บริการวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ  

เชิงเวลา ธันวาคม – มกราคม  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ ศอส. งบด าเนินงาน  

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ด าเนินงา

น 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ประชาชนเข้าร่วม

โดยประมาณ 100 

คน 

เขตพื้นท่ี 

อ าเภอพิชัย 

งบ  

สอศ. 

และ

ขนส่ง 

   

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ าทาง 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล  สาสิงห์ 

ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์……………………..055-

832043………………………………….. 

โทรสาร………055832043-0……………………………………

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………..………. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการ

ขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐ ให้น าด าเนินงานโครงการอาชีวะร่วมด้วยประชาชน โดยมีการออก

ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยออกให้บริการ

ประชาชนในจุดที่ส านักงานขนส่งจังหวัดก าหนดให้ ในช่วงระยะเวลา 7 วันอันตราย  เพ่ือลดปัญหาด้านการเกิด

อุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีวิทยาลัยที่สังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับ

มอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิส าเนาผ่าน

เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออกให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจ  โดยเข้ารับบริการฟรีในด้าน

การตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ ากลั่น เติมน้ ามันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และ

อ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจ  และผู้ใช้รถบน  ท้อง

ถนนผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 3.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 3.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 3.5 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 8 คน ครูจ านวน 2 คน ออกให้บริการวิชาชีพ  

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  ประชาชนทั่วไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และแขวงทางหลวงพิชัย เขตพื้นที่อ าเภอพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา   ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน........................ 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

   -ค่าตอบแทน 

   -ค่าอาหารว่าง 

   -ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น     

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพ ณ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 9.3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 9.4 นักเรยีน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 8 คน ครูจ านวน 2 คน ออกให้บริการวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ 

ทักษะ 

 

เชิงเวลา มีนาคม – เมษายน  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ สอศ. งบด าเนินงาน และขนส่ง  
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน 

งาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ประชาชนเข้าร่วม

โดยประมาณ 100 

คน 

เขตพื้นท่ี 

สถานนีขนส่ง

จังหวัด

อุตรดิตถ ์

งบ  

สอศ. 

และ

ขนส่ง 

   

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     
รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: โครงการอ าเภอย้ิมเคลื่อนที่ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล  สาสิงห์ 

ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์.............................055-832043………….. 

โทรสาร………055832043-0……………………………………

โทรศัพท์เคลื่อนที่………................................................………. 

E-mail………………………………………-………………………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาชีพ  เพ่ือน านักเรียน 

นักศึกษา  ออกให้บริการวิชาชีพ  โดยการออกให้บริการด้านการซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งด้านเครื่องจักรกล

ทางการเกษตร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  เป็นต้น  โดยจะออกให้บริการประชาชนในเขต

พ้ืนที่อ าเภอพิชัย  ร่วมกับอ าเภอพิชัย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือออกบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 

 3.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 3.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 3.5 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

 3.6 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 80  ออกบริการวิชาชีพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง 

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 

 

 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา   ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน........................  

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

   -ค่าตอบแทน 

   -ค่าอาหารว่าง 

   -ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น     

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:  

9.1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

 9.3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

 9.5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

 9.6  ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ออกบริการวิชาชีพ ร้อยละ 80   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์  

เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 3,000 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบราย 

จ่ายอื่น 

งบอุด 

หนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     นักเรียน นักศึกษา   

ออกบริการวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

เขตพื้นท่ี 

อ าเภอพิชัย 

งบ สอศ.    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     
รวมเงิน -    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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งานวางแผนและงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 / วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1. ช่ือโครงการ: โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล  สาสิงห์ 

ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์…………………………….055-832043………….. 

โทรสาร………055832043-0……………………………………

โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………….…………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………... 

2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 

 “การสอนและอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการ

ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   และเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธี

สอน          การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท า

ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้ง  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อ

ในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่า

ประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ

สภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ

ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่

ความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน

พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของสถานศึกษา  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของ

การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึงเห็นสมควรจัดท า

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  นักศึกษามีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งรวบรวมพรรณไม้  และข้อมูลพรรณไม้ 
3. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแหล่งศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ 

4. ผลผลิตโครงการ(Output):  มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 แห่ง  ขนาด 1,600 ตรม. 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่จัดท ามีพรรณไม้หลากชนิด และมีป้ายข้อมูล

ทุกชนิด 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ 

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ  ( ) เงินบ ารุงการศึกษา   ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน

........................ 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ     

ค่าใช้สอย 

   -ค่าตอบแทน 

   -ค่าอาหารว่าง 

   -ค่าอาหารกลางวัน 

    

รวมทั้งสิ้น     

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:  

 9.1 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80   

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมและมีจิตส านึกด้าน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์ในด้าน

การเรียน การสอนและพักผ่อนหย่อนใจ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 35,000 

 

 

สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุน 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบตักิารเพื่อขออนุมัต ิ     ครูและบุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา 

ร้อยละ 80 

เขตพื้นท่ี 

อ าเภอพิชัย 

35,000    

2.  ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ด าเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     
รวมเงิน 35,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ช่ือโครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา 
ต าแหน่ง   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ 098 - 9051859 
โทรสาร……………055-832043……………………………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………. 
E-mail…………………………………………………………………………………... 
    
2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:  

โรงอาหารของโรงเรียนเปนสิ่งที่ส าคัญตอการใหบริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนั้น การ
ท าใหโรงอาหารไดรับการรับรองมาตรฐานจึงเปนเรื่องที่ดีตอสุขภาพของทุกคน จึงไดจัดท า โครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
ใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงความส าคัญของโรงอาหารและเปนโรงอาหารที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะใหผูมาใชบริการเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการใชบริการ โรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใช
บริการ  

การเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน จึงเปนเปาหมายส าคัญท่ี วิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย จึงมงุเนนสงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับโรงอาหารใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้โดยการตรวจ
แนะน าสถานประกอบการ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การพัฒนาตัวผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารที่
เกี่ยวของ รวมไปถึง การเผยแพรประชาสัมพันธความรู ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปอนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแกผูประกอบการและ ผู
บริโภคในโรงเรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

2.1 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนไดใชโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  

2.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 

2.3 เพ่ือสรางความตระหนักใหโรงเรียนในสังกัดไดใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี 
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4. ผลผลิตโครงการ(Output): มีความพึงพอใจในการให้บริการของทุกคนในวิทยาลัยฯ 

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): คุณภาพในการให้บริการถูกหลักอนามัย ปลอดภัยสะอาดต่อผู้บริโภค 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าใช้สอย 

งบการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00  

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:  

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง และเจตคติที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 600 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จ านวน 600 คน 

เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน  10,000 
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สรุปขั้นตอน /วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ ด าเนินการตาม 

ไตรมาส () 

เป้าหมาย (เช่น ใคร 
จ านวน คร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน:บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบ 

อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย 

   10,000.- 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ     บุคลากรทุกคนใน      

3.ประชุมวางแผน     วิทยาลัยการอาชีพ      

4.ด าเนินการ     พิชัย      

5.สรุปรายงานผล           

           

           

           

           

รวมเงิน    10,000.- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1. ช่ือโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา 
ต าแหน่ง   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ 098 - 9051859 
โทรสาร……………055-832043……………………………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………………………. 
E-mail…………………………………………………………………………... 
 
 2. ความส าคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล:  

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ให้ความส าคัญในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่าน ในเรื่องของสุขภาพ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ได้มีความพร้อมในการดูและรักษารักษาและพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

3.1 เพ่ือให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 
 3.3 เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง 
 
4. ผลผลิตโครงการ(Output): จ านวนยาและอุปกรณ์มีเพียงพอในการให้บริการทุกคนในวิทยาลัย 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome): คุณภาพของยาและอุปกรณ์ได้มาตรฐานในการให้บริการการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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8. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 

กิจกรรม จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
ค่าใช้สอย 
งบการด าเนินงาน 
(ภาคเรียนละ 5,000 บาท) 

 
 

 
 
 
 

 
10,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

9.1วิทยาลัยสามารถให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 
 9.2 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 
 9.3 เป็นการบริหารความเสี่ยง 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จ านวน 600 

คน 
เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน (แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ5,000บาท) 10,000 
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สรุปขั้นตอน /วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน /วิธีด าเนินการ ด าเนินการตาม 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย (เช่น ใคร 
จ านวน คร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน:บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนิน 
งาน 

งบลง 
ทุน 

งบ
ราย 
จ่าย
อื่น 

งบ 
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย 

   10,000.- 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ     บุคลากรทุกคนใน      
3.ประชุมวางแผน     วิทยาลัยการอาชีพ      
4.ด าเนินการ     พิชัย      
5.สรุปรายงานผล           
           
           
           
           

รวมเงิน    10,000.- 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ     
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1.ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 
ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกลุ...........................นายเอนก  สนโต………………………………………………… 

ต าแหน่ง……ครู พิเศษสอน ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา………โทรศัพท…์…055-832043…. 

โทรสาร……………055-832043…………...โทรศัพท์เคลื่อนที…่………088-7698693……………………. 

E-mail…………………… …………………………………………………………………………………….…... 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วันท่ี 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึงจัดท าโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ขึ้น เพื่อให้คณะครู นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดี และเทิดทูนไว้
ซึ่งซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลง
กรณ บดินทรเทพยวรากูร 

2. เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) :ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี 
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศกึษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
8. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

( ) เงินงบประมาณ (/ ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน................... 
รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ป้ายโครงการฯ 
2.ดอกไม้แห้ง 
3. ใบสเปรย ์
4. โอเอซีส 
5. ชุดปากกาเซ็นช่ือ ฐานโลหะ 
 

1 ป้าย 
2 มัด 
1 มัด 
2 ก้อน 
2 ชุด 

 

450 บาท 
300 บาท 
200 บาท 
80 บาท 
200 บาท 

 

450 บาท 
600 บาท 
400 บาท 
80 บาท 
400บาท 

 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รายการรายการอาจมี
การเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมท้ังสิ้น   2,000 บาท  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลยัฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา

กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน    400  คน 
จ านวน     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท  
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จัดท าโดย งานวางแผนงานและงบประมาณ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

154 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  

โทร.055-832043 

www.picc.ac.th  

E-mail : picc.ac.th@gmail.com 

  

http://www.picc.ac.th/

