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ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสั งคม มุ่งเน้นความเข้มแข็ง

ให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและรองรับกับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ขั้นด้วยการระดม

สรรพกำลังที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานและผู้บริหารทุกฝ่าย โดยช่วยกันคิดเคราะห์ จัดทำงบรายจ่ายตามแผน/

งาน/โครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับนโยบายชาติ นโยบายกระทรวง

ศึกษา และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนคำนึงถึงข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร จึงได้นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

การดำเนินการจัดทำแผนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

ที่ส่งผลให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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เรื่อง                   หน้า 
คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563     ค 
แผนภูมิโครงการสร้างการบริหารของสถานศึกษา      ง 

- แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฯ 
- แผนภูมิคณะกรรมการวิทยาลัย + กรรมการบริหารสถานศึกษา 
- แผนภูมิแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- แผนภูมิแผนกวิชาการบัญชี 
- แผนกภูมิแผนกวิชาช่างยนต์ 
- แผนภูมิแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
- แผนภูมิแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
- แผนภูมิแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
- โครงการสร้างบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 

รายงานการจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) ปีงบประมาณ 2562    1 
การจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) ประจำปีงบประมาณ 2563    2 
ส่วนที่ 1 บทนำ 

 - ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง จำนวนเนื้อที่       3 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    3 
 - วิสัยทัศน์ (Vision)         3 
 - พันธกิจ (Mission)         4 

- เป้าประสงค ์         4 
- ยุทธศาสตร์         4 
- เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร        21 
- หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง       22 
- PLC          24 
- สถานศึกษาคุณธรรม        25 
- ธรรมะศึกษาในสถานศึกษา        25 
- ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน      26 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      26 
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- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      27 
- หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       28 
- หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม        28 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น        28 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 - จำนวนผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562      33 
 - แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    34 

- แผนการจัดการเรียรนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ชั่วโมง) ฯ  35 
- สรุปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นและแกนมัธยมฯ ปีงบประมาณ 62 39 

ข้อมูลบุคลากร          41 
จุดเด่นของสถานศึกษา         42 
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561      43 
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพพิชัย        45 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
งบหน้ารายจ่ายของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563     46 
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต       52 
รายละเอียดโครงการ         53 

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร        54 
1.โครงการพัฒนาระบบบัญชี        55 
2.โครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา     59 
3.โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร       63  
4.โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 67 
5.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน   74 
6.โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ.       79 
7.โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ      83 
8.โครงการปรับปรุงศักยภาพการทำงานการเงิน      87 
9.โครงการเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา       91 
10.โครงการการปรับภูมิทัศน์ การดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน   95 
11.โครงการพัฒนาระบบการกำกับ ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย  98 
12.โครงการการดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย   102 
13.โครงการประเมินคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 105 
14.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย.    109 
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15.โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ     113 
- ฝ่ายวิชาการ          117 
16.โครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา 118 
17.โครงการศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (คธ.)   122 
18.โครงการเชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ (คธ.)  126 
19.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์     130 
20.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า แผนกไฟฟ้ากำลัง  134 
21.โครงการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  ประจำปีการศึกษา 2563 (ชฟ.)  137 
22.โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง     140 
23.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   143 
24.โครงการศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (บช.)   147 
25.โครงการเชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ (บช.)  151 
26.โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    155 
27.โครงการส่งเสริมกำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  159 
28.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     163 
29.โครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     167 
30.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี     171 
31.โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี)      175 
32.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ฯ   179 
33.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  183 
34.โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน       188 
35.โครงการห้องสมุด 4.0        192 
36.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม     195 
37.โครงการการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์     199 
38.โครงการวันวิชาการ        203 
39.โครงการนิเทศการสอนครูผู้สอน       207 
40.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ  211 
41.โครงการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 214 

42.โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ     218 

43.โครงการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน (ชย.)      221 

- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       222 

44.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  63 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี  223 
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45.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี    227 

และการทบทวนทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณ” 

46.โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่และศึกษาดูงาน     231 

47.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา    235 

48.โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  239 

49.โครงการลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ   244 

50.โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   249 

60.โครงการอบรมวิชาการโครงการและการทำวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน   255 

61.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ                 259 

62.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค  263 

-ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา       266 

63.โครงการประชุมผู้ปกครอง        268 

64.โครงการ(เยี่ยมบ้าน)ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา   272 

65.โครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจำกองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญฯ  273 

66.โครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ2สี       277 

67.โครงการวันงดสูบบุหรี่        280 

68.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร     285 

69.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา   289  

70.โครงการบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   293 

71.โครงการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  297 

72.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  301 

73.โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด     305 

74.โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค      309 

75.โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ      313 

76.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ครั้งที่ 20  316 

77.โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.         321 

78.โครงการทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   325 

79.โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  329 

80.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   333 

81.โครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง      337 
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82.โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา     341 

83.โครงการถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ    345 

84.โครงการครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ      349 

85.โครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  353 

86.โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่    357 

87.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 361 

88.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ     365 

89.โครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๓   369 

90.โครงการโรงเรียนคุณธรรม        374 

91.โครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา      378 

92.โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของสถานศึกษา 382 

93.โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563    385 

94.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   389 

95.โครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ       393 

96.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center     396 

97.โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563    400 

98.โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563    404 

99.โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่        408 

100. โครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน    412 

101. โครงการปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยฯ      416 

102. โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 420 

103. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563   423 

104. โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา     427 

105. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน(ผู้พิการ) 431 
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ค 
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
ขั้นวางแผน (Planning) 

1. ฝ่ายงานและความร่วมมืองานวางแผนงบประมาณ วิเคราะห์และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 2562 เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2566 
2.เสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กำหนดรอบวงเงิน นโยบายให้สอดคล้องกับสถานศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. และ สนผ.) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน (Doing) 

1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 ฝ่าย นำนโยบายไปประชุมชี้แจงให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนเอง 
ทำการเขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  ตามกำหนด 

2. จัดประชุมพิจารณาโครงการตามความจำเป็น และเรียงความสำคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ2563 (ฉบับร่าง) เสนอเพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
ขั้นตรวจสอบ (Checking) 

1. ฝ่ายงานและความร่วมมืองาน  วางแผนและงบประมาณ นำข้อมูลที่ได้จากการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ขั้นแก้ไขปรังปรุง(Action) 

1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ นำข้อมูลที่ได้จาการประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ2563 (ฉบับปรับปรุงให้สมบูรณ์) เสนอขอความเห็นชอบ และลงนามอนุมัติโดยผู้อำนวยการ
วิทยาลัย 

3. จัดทำสำเนารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  (ฉบับสมบูรณ์) ส่งมอบให้รอง 
ผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เพ่ือแจกผู้เกี่ยวข้อนำไปใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการต่อไป 
ขั้นติดตามประเมินผล 

1. ดำเนินการติดตามการใช้แผนปฏิบัติการ  โครงการ / กิจกรรม / แผนงาน ทุกไตรมาส 
2. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานตามลำดับ 
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ผู้อำนวยการ 

ง 
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ฝ่ายพัฒนากิจการ 

นักเรียนนักศึกษา 

 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายแผนงานและ 

ความร่วมมือ 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญช ี

งานพัสด ุ

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและ

งบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ ์

งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิผลผลิตการค้า

และประกอบธุรกิจ 

งานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและ 

การจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรยีน

นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 

แผนกวิชาสามญัพันธ์ 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

แผนกวิชาการบัญชี 

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

แผนกวิชาช่างยนต์ 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาค ี

งานวิทยบริการและงาน

ห้องสมุด 

งานสื่อการเรยีนการสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

งานประชาสัมพันธ์ 
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รายงานการจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) ปีงบประมาณ 2562 

แผนกวิชา 
ปวช. ปวส. 

ภาคเรียนที ่
2/2561 

ภาคเรียนที ่
1/2562 

ภาคเรียนที ่
2/2561 

ภาคเรียนที ่
1/2562 

ช่างยนต์ 39,656.30 51,780.00 11,939.00 3,181.00 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 26,800.00 24,020.00 6,116.00 9,284.00 
การบัญชี 20,997.00 21,123.00 4,014.00 5,886.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,500.00 20,220.00 5,500.00 3,680.00 
สามัญ-สัมพันธ์ 10,25.00 17,460.00 6,975.00 0.00 
เทคนิคพ้ืนฐาน 20,000.00 20,440.00 4,000.00 4,720.00 

รวม 123,953.30 155,043.00 38,544.00 26,751.00 
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การจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง จำนวนเนื้อที่ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540   โดย
กระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  มีเนื้อที่รวม  131  ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120  โทร. 055-832043 เว็บไซต์ 
www.picc.ac.th E-mail หรือ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ picc.ac.th@gmail.com  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการในการผลิตและพัฒนากำลังคน  เพ่ือ 
สนองตอบความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ  โดยในปี 2563  ได้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการ
อาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม  มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ใน
ขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝั่ง
สำนักการบริการชุมชน สังคม สถานที่อ่ืน ๆ   นอกจากนี้ได้เน้นเครือขายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้า
มาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากข้ึน  และกลุ่มเป้าหมายต่าง
ต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา  ดังนั้นในปี  2563 นี้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะ
พัฒนาด้านคุณภพให้เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน  และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียน
ที่เป็นผู้มีงานทำแล้ว  ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ  และผู้ที่กำลังหางานทำให้มากข้ึน  และให้ความสำคัญกับการ
ค้นหา พัฒนา  เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง  และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  จึงได้
กำหนดแผนปฏิบัติราชการในงบประมาณ 2563 ได้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 หมายถึง  ความคาดหวังของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยที่ต้องการใช้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที ่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชน มีมาตรฐานสากล ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

   

 

 

 

http://www.picc.ac.th/
mailto:picc.ac.th@gmail.com
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พันธกิจ (Mission) 

 หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดย   

ในแต่พันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือบรรลุจากการดำเนินงานตามพันธกิจ 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 

พันธกิจที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ

งานวิจัย 

พันธกิจที่  3  บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พันธกิจที่  4  สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ 

พันธกิจที่  5  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

พันธกิจที่  6  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาชุมชน 
3. บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศในด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ 
  กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 มี 3 กลยุทธ์ 
   - พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
   - พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
   - พัฒนาครูให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
พันธกิจที่ 2 มี 4 กลยุทธ์ 
   - พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และ งานวิจัย 
   - สร้างและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 
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   - พัฒนาระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
   - ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ- ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพงาน
สร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
พันธกิจที่ 3 มี 2 กลยุทธ์ 
    - พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริการ ICT ให้คลอบคลุมพ้ืนที่ 
    - ใช้ระบบ ICTมาใช้บริหารจัดการในด้านผู้รับการฝึกอบรม ด้านบุคลากร 
พันธกิจที่ 4 มี 2 กลยุทธ์ 
   - พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย (ทวิภาคี)       
   - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
พันธกิจที่ 5 มี 1 กลยุทธ์ 
   - ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน 
พันธกิจที่ 6 มี 1 กลยุทธ์ 
   - ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 

พันธกิจที่ 1 พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการเชิญวิทยากรสอน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 

(แผนกคอมพิวเตอร์) 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 
(แผนกคอมพิวเตอร์ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสาขาวิชาที่
นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความรู้ใน
ศาสตร์ในสาขา
วิชาชีพของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน  

ร้อยละของสาขาวิชาที่มี
การเชิญวิทยากรหรือ
บุคคลภายนอกมาให้
ความรู้แก่ผู้เรียนใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
วิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

เชิงปริมาณ  
ผลการแข่งขันทักษะ
ในดับสถานศึกษา 
อศจ. ภาค และ
ระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีเกิดความ
ภาคภูมิใจและมี
ความชำนาญใน
สาขาอาชีพ  

จำนวนรางวัลที่ได้จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

3 โครงการส่งเสริมกำกับ

ดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก

ประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในสถานประกอบ

การณ์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบ
การณ์ 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและวิชาชีพ
ชั้นสูงผ่านการฝึก
ประสบการณ์ทุกคน
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการ
ใช้ชีวิตใน

ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการ
ฝึกประสบการณ์ร้อยละ 
100 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สถานการณ์การ
ทำงานจริง  

4 โครงการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขา 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและวิชาชีพ
ชั้นสูงผ่านการฝึก
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ผู้สำเร็จการศึกษามี
มาตรฐานวิชาชีพไป
ใช้ในการดำเนินชีวิต
และการศึกษาต่อ  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
ทดสอบเทียบกับจำนวน
ผู้เรียน 

พันธกิจที่ 1 พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ     ด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 กิจกรรมเตรียมความ

นักเรียน นักศึกษา ก่อน

เข้าทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ก่อนจบ

การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ก่อนจบ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ  
ผู้สำเร็จกรศึกษา
ได้รับการเข้าทดสอบ
ระดับชิด้าน
อาชีวศึกษาร้อยละ 
90 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้สำเร็จการศึกษามี
สมรรถนะอาชีพที่ดี
ต่อสาขาวิชา  

ผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 

2 กิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา ได้รับการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ 

ในสาขาที่เรียน ก่อนจบ

การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดับ ๑ ใน
สาขาที่เรียน ก่อนจบ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 
ระดับ ๑ ในสาขาที่
เรียน ก่อนจบ
การศึกษาทุก
สาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 
ระดับ ๑ ในสาขาที่
เรียน ก่อนจบ
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ  

นักเรียน นักศึกษา ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ 
ในสาขาที่เรียน 80 % 
ของผู้สำเร็จการศึกษา 
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พันธกิจที่ 1 พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพในสาขาวิชา 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการอาชีวศึกษาร่วม

ด้วยช่วยประชาชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมความชำนาญและ
มีจิตอาสา 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสาขาวิชาที่มี
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมความ
ชำนาญและมีจิต
อาสา  

ร้อยละสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการอาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชนอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

2 โครงการ Fix it center เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำความรู้
ในสาขาวิชามาออกบริการ
ตามโครงการ Fix it 
center 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสาขาวิชาที่มี
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมความ
ชำนาญและมีจิต
อาสา  

ร้อยละสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการ Fix it Center 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

3 โครงการพี่สอนน้อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความชำนาญในสาขา
วิชาชีพที่เรียนและจิต
อาสา 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสาขาวิชาที่มี
จำนวนโครงการ
อย่างน้อยปีละ 2 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการพี่สอนน้องอย่าง
น้อยปีละ 2 โรงเรียน 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาของตนใน
การบริการวิชาชีพ  

4 โครงการอำเภอพิชัยยิ้ม

เคลื่อนที่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำความรู้
ในสาขาวิชามาออกบริการ
ตามโครงการอำเภอพิชัย
ยิ้มเคลื่อนที่ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสาขาวิชาที่มี
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมความ
ชำนาญและมีจิต
อาสา  

ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการอำเภอพิชัยยิ้ม
เคลื่อนที่ 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย  
เป้าประสงค ์ 

เป้าประสงค ์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจดัการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

ระดับสถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
และโครงงานระดับ
สถานศึกษาอย่าง
น้อยแผนกละ 5 ชิ้น 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
และโครงงานระดับ
สถานศึกษา  

ร้อยละของชิ้นงาน
โครงการของนักเรียน
นักศึกษา 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2 โครงการการประกวด

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ระดับ อศจ., ภาค , ชาต ิ

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับ อศจ., ภาค , ชาต ิ

เชิงปริมาณ  
จำนวนโครงการการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับ 
อศจ., ภาค , ชาติ
อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับ 
อศจ., ภาค , ชาต ิ 

ร้อยละของผลงานที่ได้รับ
รางวัลโครงการการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับ อศจ., ภาค , 
ชาติ 

3 โครงการจัดทำโครงงาน 

วิจัยของนักเรียนนักศึกษา

ระดับ ปวส. 2 และ ปวช.3 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนจัดทำ
โครงงาน วิจัยของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 
และ ปวช.3 

ชิงปริมาณ  
จำนวนโครงงาน วิจัย
ของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวส. 
2 และ ปวช.3  5 
ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนความรู้ในการ
จัดทำโครงงาน วิจัย
ของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวส. 
2 และ ปวช.3  

จำนวนโครงงาน วิจัยของ
นักเรียนนักศึกษาระดับ 
ปวส. 2 และ ปวช.3 

4 โครงการจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการ
จัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนโครงการ
จัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนความรู้ในการ
จัดทำโครงการจัดทำ

จำนวนชิ้นงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

โครงงาน
วิทยาศาสตร์  

พันธกิจที่ 3 บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เชิงปริมาณ  
จำนวนจุดที่
ให้บริการสารสนเทศ
สำหรับผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีแหล่ง
การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทุกท่ีใน
สถานศึกษา  

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 

2 โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
จำนวนห้อง
สำนักงานในการใช้
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน
สถานศึกษาได้เข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่
รวดเร็ว  

ร้อยละของบุคลากรเข้าถึง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษา 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3 โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
จำนวนห้อง
สำนักงานในการใช้
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน
สถานศึกษาได้เข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่
รวดเร็ว  

ร้อยละของบุคลากรเข้าถึง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษา 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร

ให้มีความพร้อมในการ

จัดการระบบฐานข้อมูล 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสารสนเทศท่ี
มีการเชื่อโยงภายใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการได้
ทั่วถึง  

ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ  
เป้าประสงค ์ 

พ่ือพัฒนาการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการสานสัมพันธ์และ

สร้างเครือข่ายระหว่างครู

ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีดี
แก่บุคลากรให้มีความ
พร้อมในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

เชิงปริมาณ  
จำนวนเครือข่ายกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 

จำนวนของเครือข่ายของ
ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการ
สานสัมพันธ์สร้าง
เครือข่ายที่ดีต่อกัน  

2 โครงการสร้างเครือข่ายครู

ที่ปรึกษากับนักเรียน 

นักศึกษา 

เพ่ือสร้างเครือข่ายครูที่
ปรึกษากับนักเรียน
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
ครูที่ปรึกษามีข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียน
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ครูทีปรึกษาและ
ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน  

จำนวนข้อมูลสารสนเทศ
ของครูปรึกษาร้อยละ 100 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ  
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการเครือข่ายความ

ร่วมมือครูพิเศษจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์

ชาวบ้านและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือครูพิเศษจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนเครือข่ายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามี
เครือข่ายความ
ร่วมมือครูพิเศษจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2 โครงการแลกเปลี่ยนครู

ระหว่างสถานศึกษา 

(ระยะสั้น) 

เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนครู
ระหว่างสถานศึกษา 
(ระยะสั้น) 

เชิงปริมาณ  
ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน
นักศึกษาเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนครู
ระหว่างสถานศึกษา 
(ระยะสั้น)  

ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษา 

3 โครงการเชิดชูเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์

ชาวบ้านและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

เพ่ือเชิดชูเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ  
จำนวนผู้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามี
คุณภาพในการ
บริหารจัดการ  

จำนวนผู้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ  
เป้าประสงค ์ 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการจัดทำทำเนียบครู 

ที่เข้ารับการฝึกในสถาน

ประกอบการ 

เพ่ือจัดทำทำเนียบครู ที่
เข้ารับการฝึกในสถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ  
ระดับความพึงพอใจ
ในการจัดทำทำเนียบ
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามี
ทำเนียบครู ที่เข้ารับ
การฝึกในสถาน
ประกอบการ  

ระดับความพึงพอใจในการ
จัดทำทำเนียบ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2 โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะครูที่เข้ารับการ

ฝึกในสถานประกอบการ 

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูที่
เข้ารับการฝึกในสถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนครูที่เข้ารับ
การฝึกฝนในสถาน
ประกอบการเชิง
คุณภาพ 
สถานศึกษามีจำนวน
ครูที่เข้ารับการฝึกฝน
ในสถาน
ประกอบการ  

จำนวนครูที่เข้ารับการ
ฝึกฝนในสถาน
ประกอบการ 

3 โครงการเชิดชูเกียรติครูฝึก

ในสถานประกอบการ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนครูที่เข้ารับ
การฝึกฝนในสถาน
ประกอบการ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามี
คุณภาพในการ
บริหารจัดการ  

จำนวนผู้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ  
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยุทธ์ที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการความร่วมมือใน

การจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการ 

เพ่ือเตรียมพร้อมความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสถาน
ประกอบการที่รวม
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
เชิงคุณภาพ 

จำนวนสถานประกอบการ
ที่รวมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สถานศึกษามี
คุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ทวิภาคี  

2 โครงการความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสถาน
ประกอบการที่รวม
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีอย่างน้อย
เพ่ิมปีละ 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามี
คุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ทวิภาคีและมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน  

จำนวนสถานประกอบการ
ที่รวมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

3 โครงการความร่วมมือ

สถานประกอบการรับ

นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึก

ประสบการณ์ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือ
สถานประกอบการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนสถาน
ประกอบการที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์อย่าง
น้อยเพ่ิมปีละ 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศกึษามี
คุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ทวิภาคีและมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน  

จำนวนสถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 



18 
 

 

 

พันธกิจที่ 5 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง 
เป้าประสงค ์ 

ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 

กำกับดูแลให้มีการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
กำกับดูแลให้มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

เชิงปริมาณ  
จำนวนครูผู้สอนที่มี
การวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน  

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบฝีมีแรงงานใน
ระดับระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ปี
ที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการยกระดับคุณภาพ

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2 โครงการสร้างความพร้อม

ด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสร้างความพร้อมสร้าง
ความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนระดับ ปวส ได้
เข้าร่วมโครงการ
ความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะและ
กล้าใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริงได้  

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
เป้าประสงค ์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะภาษต่างประเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1 โครงการเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ English 

Camp 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จากค่าย
ภาษาอังกฤษ English 
Camp 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
English Camp 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะและ
กล้าใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริงได้  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนร่วมโครงการ 

2 โครงการส่งเสริมการให้

ความรู้ภาษาอังกฤษหลัง

เพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงใน
เวลาเช้า 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนในรายวิชาภา
อังกฤษมีผลสัมฤทธิ์

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
ส่งเสริมการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษหลังการเข้า
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

การเข้าร่วมกิจกรรมหน้า

เสาธงในเวลาเช้า 

ทางการเรียนรายวิชา
ดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษ  

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงใน
เวลาเช้า 

3 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ

ภาษาต่างประเทศมา

ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมและจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศมา
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ  
จำนวนผู้เรียนเข้า
ร่วมโครงการสนทนา
กับเขาของภาษา ณ 
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษา 
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เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่

ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้ง
พระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency 
Economy ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  “ในที่นี้เราฟังเขาถามว่าเศรษฐกิจ
พอเพียง จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก็อยากจะตอบว่ามีแล้วในหนังสือ ไม่ใช่หนังสือตำราเศรษฐกิจ แต่
เป็นหนังสือพระราชดำรัสที่อุตส่าห์มาปรับปรุงให้ฟังได้ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคนที่ฟังภาษาไทยบาง
ทีไม่เข้าใจภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียง 
แปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือ”แต่เนื่องด้วยคำว่า Sufficiency Economy 
เป็นคำที่เกิดมาจากความคิดใหม่ อีกท้ังยังเป็นทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่มีปรากฏอยู่ในตำรา
เศรษฐศาสตร์ ซึ ่งบางคนอาจจะยังสงสัยอยู ่ว ่า Self-Sufficient Economy สามารถใช้แทน Sufficiency 
Economy ได้หรือไม่ หากว่าไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือไม่สามารถใช้เหมือนกันจะมีความเหมือน 
หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยคำว่า Self-Sufficiency มีความหมายตามพจนานุกรที่ว่า การไม่ต้องพึ่งใคร และ
การไม่ต้องพึ่งใครในความหมายของพระองค์ท่านนั้น คือ“Self-Sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมี
พอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง”ฉะนั้น เมื่อเติมคำว่า Economy เข้าไป กลายเป็น Self-
Sufficient Economy แล้วนั้น จะมีความหมายว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง คือ การที่สามารถอยู่ได้
ด้วยตนเองอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้องพึ ่งพาผู ้อื ่น แต่ในทุกวันนี้  ประเทศไทยเรายังเดือดร้อน ยังมีความ
จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ ที่ในความเป็นจริงที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตาม ดังนั้น Self-Sufficient 
Economy จึงหมายถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง ที่แตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึ่งหมายถึง 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงมีการพ่ึงพากันและกันอยู่ ดังพระราชดำรัสเพ่ิมเติมที่ว่า“คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น
ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรีย กว่าอำเภอ จังหวัด 
ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะ
พอแล้ว จะใช้ได้”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคน หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวการที่นำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development 
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หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
1. กรอบแนวความคิด 

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการ
พัฒนา 
2. คุณลักษณะ 
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง 
และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
3. คำนิยาม 
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

➢ ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

➢ ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 
อย่างมเีหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทำนั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 

➢ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง 
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

➢ เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ 
ด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

➢ เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
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สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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PLC 
สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญ PLC ในสถานศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ คือ 

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอน
ของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมี
การค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ 
รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม
การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อ
วิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบ
เก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง
เด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่าง
เด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และ
จำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า
สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลง
ชัดเจน 

กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างาน
สำคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
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สถานศึกษาคุณธรรม 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิยุวพัฒน์การให้คำแนะนำแนวทางในการ

สร้างโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา โดยเน้นจากผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยใช้หลัก 3 ประการ 
คือ “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพ่ือน ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็ก
ที่เรียนเก่ง ช่วยสอน เพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่า ของความ
สามัคคี” โดยกำหนดให้มีโครงงานและกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษา  โดยเริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 (ผู้อำนวยการสถานศึกษาสมัยนั้นคือนางวัลลีย์  อาศัย) จนถึงปัจจุบัน 
 
ธรรมะศึกษาในสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้สนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนธรรมะศึกษา และจัดสนามสอบธรรมะศึกษาให้แก่นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับนักธรรม ชั ้นตรี ชั ้นโท และชั ้นเอก  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 
(ผู้อำนวยการสถานศึกษาสมัยนั้นคือ นางวัลลีย์  อาศัย) จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน         

ในหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3. หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม 
5. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
6. หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ

เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทวิชา ดังนี้ 

  1.1  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  

   1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  

    - สาขางานยานยนต์ 

   1.1.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง  

  1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

   1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   

    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    - สาขางานการบัญชี  
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

เทียบเท่าในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วิชา ดังนี้ 

  1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

   1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์  

   1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า  

    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

  1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

   1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี  

    - สาขางานการบัญชี 

   1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ

เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและ

เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

   1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์  

   1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า  

    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

  1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

   1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี  

    - สาขางานการบัญชี 

   1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    - สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม  

 เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเลือก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเครือข่ายเขตพื้นที่อำเภอพิชัยและใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียน

นางยาง, โรงเรียนนาอิซาง , โรงเรียนบ้านโคนพิทยา, โรงเรียนศรีนคร, โรงเรียนชุมชนบ้านดง 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 เป็นการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนตั้งแต่ 6 - 225 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยมีรายวิชาจัดการเรียน

การสอนดังนี้ การสอนขับรถยนต์, ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ, เสื้อเบื้องต้น, งานเชื่ อมไฟฟ้าเบื้องต้น, งาน

แบบหล่อคอนกรีต, งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์, ขนมไทย 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

คหกรรม 

 เสื้อเบื้องต้น          75 ชั่วโมง 
 เสื้อสมัยนิยม 1         75 ชั่วโมง 
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 เสื้อสมัยนิยม 2         75 ชั่วโมง 
 งานปักและประดิษฐ์ของใช้        75 ชั่วโมง 
 คุกกี้และเค้ก         75 ชั่วโมง 
 โดนัท ขนมปัง และเดนนิสเพสตรี้       75 ชั่วโมง 
 พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป      75 ชั่วโมง 
 แต่งหน้าเค้ก         75 ชั่วโมง 
 เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพ่ืออาชีพ       75 ชั่วโมง 
 ขนมไทยชาววัง         75 ชั่วโมง 
 อาหารไทยชาววัง         75 ชั่วโมง 
 อาหารจานเดียว         75 ชั่วโมง 
 อาหารไทย 4 ภาค         75 ชั่วโมง 
 อาหารไทยพ้ืนบ้าน         75 ชั่วโมง 
 อาหารว่างยอดนิยม         75 ชั่วโมง 
 งานถนอมอาหาร         75 ชั่วโมง 
 งานแปรรูปอาหาร         75 ชั่วโมง 
 ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม        75 ชั่วโมง 
 มาลัยมงคล          75 ชั่วโมง 
 งานใบตองเบื้องต้น         75 ชั่วโมง 
 งานบายศรีโอกาสต่างๆ        75 ชั่วโมง 
 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ        75 ชั่วโมง 
 กระเป๋าสตางค์ทำมือ         75 ชั่วโมง 
 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก      75 ชั่วโมง 
 งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้        75 ชั่วโมง 
 หัตถกรรมงานเชือก         75 ชั่วโมง 
 งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน      75 ชั่วโมง 
 จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ        75 ชั่วโมง 
 งานตกแต่งสถานที่         75 ชั่วโมง 
  
ช่างยนต์ 
 งานบริการจักรยานยนต์        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก       75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก        75 ชั่วโมง 
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 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด      75 ชั่วโมง 
 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์       75 ชั่วโมง 
 งานเตรียมพื้นสีรถยนต์        75 ชั่วโมง 
 งานติดแก๊ส LPG ในรถยนต์        75 ชั่วโมง 
  
ช่างเชื่อมโลหะ 
 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น        75 ชั่วโมง 
 งานเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า        75 ชั่วโมง 
 งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น        75 ชั่วโมง 
 งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์        75 ชั่วโมง 
 งานประกอบผลิตภัณฑ์งานกระจก       75 ชั่วโมง 
 งานประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม       75 ชั่วโมง 
  
ช่างไฟฟ้า 
 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน       75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งโซล่าเซลล์         75 ชั่วโมง 
 งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์       75 ชั่วโมง 
       
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น        75 ชั่วโมง 
 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์       75 ชั่วโมง 
 งานพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพ       75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเสียงและภาพห้องประชุม      75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเสียงเครื่องเสียงในรถยนต์      75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camera)    75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3       75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องขยายเสียง        75 ชั่วโมง 
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 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล     75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล      75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมจอมอนิเตอร์ระบบดิจิตอล       75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์        75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร      75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องเล่นเสียงและภาพระบบดิจิตอล (VCD/DVD)    75 ชั่วโมง 
 งานซอ่มเครื่องรับวิทยุสื่อสาร        75 ชั่วโมง 

งานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer Printer)      75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์        75 ชั่วโมง 
 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       75 ชั่วโมง 
  
ช่างก่อสร้าง 
 งานประมาณราคาก่อสร้าง        75 ชั่วโมง 
 งานแบบหล่อคอนกรีต        75 ชั่วโมง

งานเหล็กเสริมคอนกรีต        75 ชั่วโมง
งานติดตั้งสุขภัณฑ์         75 ชั่วโมง 

         
ช่างเครื่องทำความเย็น  
 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ        75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ      75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมบำรุงรักษาตู้เย็น        75 ชั่วโมง 
 
การบัญชี 
 บัญชีธุรกิจบริการ         72 ชั่วโมง 
 บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว      72 ชั่วโมง 
 โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ      72 ชั่วโมง 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ    75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS      75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop    75 ชั่วโมง 
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับตัดต่อวีดีทัศน์     75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน       75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว     75 ชั่วโมง 
 งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น        75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word   75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint  75 ชั่วโมง 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตะรางคำนวณ Microsoft Excel    75 ชั่วโมง 
 งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์       75 ชั่วโมง 
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จำนวนผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

ข้อมูลจากงานทะเบียนระบบศธ.ออนไลน์ 

 

 

 

 

ลำดับ สาขางาน 
ปวช.1 ปวช.3 ปวช.3 ปวส.1 (ทวิภาคี) ปวส.2  (ทวิภาคี) 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ยานยนต์ 78 5 83 44 1 45 65 2 67       195 
2 ไฟฟ้ากำลัง 45 2 47 24  24 20 3 23 20 4 24 23  23 141 
3 การบัญชี 1 24 25 2 34 36 1 22 23  20 20 1 16 17 121 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 32 47 17 9 26 9 15 24 11 14 25 9 12 21 143 
5 เทคนิคยานยนต์          25  25 15  15 40 

รวมทั้งสิ้น 
139 63 202 87 44 131 95 42 137 56 38 94 48 28 76 640 

470 170  
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แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 (ทวิภาคี) ปวส.2  (ทวิภาคี) 
1 ยานยนต์ 85 83 45 15  
2 ไฟฟ้ากำลัง 65 47 24 15 24 
3 การบัญชี 40 25 36 15 20 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 47 26 15 25 
5 เทคนิคยานยนต์     25 

รวมทั้งสิ้น 
230 202 131 60 94 

563 154 
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แผนการจัดการเรียรนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30-255 ช่ัวโมง) 

และแกนมัธยม (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย) 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
(คน) 

สอนตรสาขา 
(คน) 

ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3  

ข้าราชการครู/ครูเอกชนที่ได้การบรรจุ/ผู้ที่ได้รับการรับรอง 7 7 7 
ข้าราชการพลเรือน    
พนักงานราชการครู 7 7 ๗ 
พนักงานราชการ(อ่ืน)    
ครูพิเศษสอน 13 13 13 
เจ้าหน้าที่ 13   
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับ
รถ/ฯ) 

10   

รวม ครู 27 27 27 
รวมทั้งสิ้น 53 27 27 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
1. ครู นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 
2. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ อย่างหลากหลาย 
3. มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

เพ่ือเป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ วัยทำงาน 

4. วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่
ให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการสนับสนุนครูฝึกในสถานประกอบการ 

5. การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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สรุปหน้างบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน จัดการเรียนฯ

1.แผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

1.1 งบบุคลากร 5,400,000.00      

เงินเดือน พนง.ราชการ 7 อัตรา 2,037,600.00      2,037,600.00    

ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูพิเศษสอน 1,232,880.00      1,232,880.00 

ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน 1,435,200.00      1,435,200.00 

ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานขับรถ 85,680.00          85,680.00      

ลูกจ้างช่ัวคราว นักการภารโรง 380,400.00         380,400.00    

ลูกจ้างช่ัวคราว ยามรักษาความปลอดภัย 228,240.00         228,240.00    

1.2 งบด าเนินงาน 2,997,032.00      

1.ค่าตอบแทน 773,000.00         

1.1 ค่าธุรการนอกเวลา 123,000.00         50,000.00      50,000.00   23,000.00    

1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.3 ค่าสอนพิเศษ 500,000.00         300,000.00    200,000.00 

1.4 ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าตอบแทนวิทยากร) 150,000.00         150,000.00 

2.ค่าใช้สอย 831,432.00         

2.1 ค่าเดินทางไปราชการ 450,000.00         225,000.00    100,000.00 60,000.00 45,000.00        20,000.00     

2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง 40,000.00          10,000.00      30,000.00    

2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00          10,000.00      40,000.00    

2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000.00          10,000.00      50,000.00    

2.6 เงินสมทบประกันสังคม 231,432.00         11,208.00      157,224.00    63,000.00        

3. ค่าวัสดุ 649,300.00         

3.1 วัสดุก่อสร้าง

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000.00         60,000.00      50,000.00   40,000.00     

3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00          30,000.00      20,000.00    

3.5 วัสดุการศึกษา 329,300.00         137,800.00    26,850.00   164,650.00    

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์

3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00          10,000.00   

3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00          30,000.00    

3.9 วัสดุหนังสือต ารา วารสาร

3.10 ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 10,000.00          10,000.00      

3.11 วัสดุงานวิจัยและประกันคุณภาพ 20,000.00          20,000.00     

3.12 วัสดุส านักงาน

 - วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 10,000.00          10,000.00      

 - วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 10,000.00          10,000.00      

 - วัสดุส านังานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 10,000.00          10,000.00      

 - วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 10,000.00          10,000.00      

 - วัสดุส่วนกลางงานบริหารท่ัวไป 10,000.00          10,000.00      

4. ค่าสาธารณูปโภค 743,300.00         

4.1 ค่าไฟฟ้า 700,000.00         150,000.00    150,000.00 200,000.00  200,000.00    

4.2 ค่าโทรศัพท์ 15,000.00          12,000.00      3,000.00     

4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000.00          10,000.00      

4.4 ค่าบริการด้านส่ือสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต 13,500.00          13,500.00      

4.5 ค่าขยะมูลฝอย 4,800.00            4,800.00       

1.3 งบลงทุน 1,365,100.00      

1.ค่าครุภัณฑ์ 1,365,100.00      

2.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1.4 งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) 1,328,600.00      

1.ค่าหนังสือ 563,000.00         563,000.00       

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 258,980.00         258,980.00       

3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 506,700.00         506,700.00       

1.5 งบรายจ่ายอ่ืนๆ 591,000.00         

1.Fix it Center Thailand 4.0 520,000.00         520,000.00    

2.ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 50,000.00          50,000.00     

3.ออกกลางคัน 21,000.00          21,000.00     

10,316,712.00    1,094,308.00 336,850.00 400,000.00 3,684,274.00 396,000.00  60,000.00 2,145,600.00    200,000.00    1,328,680.00    671,000.00    

ทวิศึกษา
เรียนฟรี 15 ปี อ่ืนๆ

รวมหน้างบร่ายจ่าย

รายการ งบประมาณท่ีใช้
แหล่งงบประมาณจัดสรร

บกศ

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน อุดหนุนจัดสรร
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สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต จำนวน งบประมาณ รหัส GFMIS 
1.แผนงานประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
ผลผลิต:เป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษา    
-ปวช. 563 คน 1,387,800  
-ปวส. 154 คน 559,400  
-ระยะสั้น 2,300 คน 1,245,300  
2.แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท    
ผลผลิต:จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน    
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพก่อให้เกิดรายได้ 100 คน 89,100  
ผลผลิตที่ 2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

5 แห่ง   

ผลผลิตที่ 3 ประชาชนและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
กระบวนการผลผลิตนักเรียน นักศึกษา และบริการ 

20 คน 40,000  

ผลผลิตที่ 4 สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบใหม่ 20 คน 40,000  
3.แผนงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา    
ผลผลิต    
ผลผลิต ที่ 1    
ผลผลิต ที่ 2    
4.แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจยัและ
นวัตกรรม 

   

ผลผลิต จำนวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    
ผลผลิต ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 5 ชิ้น 50,000  
ผลผลิต ที่ 2 โครงสร้างวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง -  

รวมทั้งสิ้น  3,411,600  
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รายละเอียดโครงการตามนโยบายสถานศึกษาและ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน บัญชี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางสาวอัญชลี  สิทธิ ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี 

โทรศัพท์ 088-7763155 โทรสาร.055-832043 ต่อ 0 
E-mail : anchleepom@Gmil.com 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้ภาครัฐได้นำระบบปฏิบัติการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) มาใช้ใน

การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การรับ และนำส่ง การควบคุม
สินทรัพย์และการจัดทำบัญชี ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบจะถูกประมวลออกมา เป็นรายงานประเภทต่างๆ 
ทำให้ในระบบมีรายงานอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ต้องเรียนรู้วิธีการเรียกรายงาน และ ประโยชน์ของรายงานแต่ละ
ประเภท นำมาใช้ในการบริหารงาน และบริหารงบประมาณ ในระยะแรกของการนำระบบปฏิบัติการบริหาร
การเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับปัญหาการเปลี่ยนถ่าย
บุคคลากร ทำให้มีปัญหาทั้งด้าน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีประสบการณ์และปัญหาที่เกิดจากการ
ปรับปรุงระบบงานของ กรมบัญชีกลางที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจจากหนังสือสั่งการใหม่ๆ ทำให้ บันทึกข้อมูล
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการทำงาน ส่งผลต่อการจัดทำงบการเงินรวมของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าด้าน
นโยบาย กรมบัญชีกลางได้กำหนด หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและนำมาใช้ในการ
ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปี แต่ยังไม่บังเกิดผลเท่าท่ีควร  

 งานบัญชี เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน ดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิทยาลัย 
จึงจัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น เพ่ือสนับสนุนงานบัญชี  ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัย 
และเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความถูกต้อง 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ 
2. มีการใช้วัสดุร่วมกันหลายฝ่าย หลายงาน 

- ความเร่งด่วน 
วัสดุไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องมีการยืม จากอีกฝ่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานก่อน และ 

เมื่ออีกฝ่ายก็มีจำนวนวัสดุไม่เพียงพอเช่นกัน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ล่าช้าต่อการรายการ การส่ง
งาน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้งานบัญชีทราบวิธีการบันทึกบัญชี วิเคราะห์งบทดลอง และรายงานการเงินในระบบ

ที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้งานการเงินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชี  
3.  เพ่ือให้งานการเงินสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จำนวน  3  งาน ได้รับประโยชน์ และมี
ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 50 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจใน 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.กระดาษ A4 70 แกรม 20 รีม 98.00 1,960.00 ใช้พิมพ์เอกสาร GF ทั้งป ี
2.หมึกพิมพ์ Cannon 790 Cสีดำ 2 ขวด 324.00 648.00 ใช้ในงานบัญชี  
3.หมึกพิมพ์ Cannon 790 Cสีฟ้า 2 ขวด 324.00 648.00 ใช้ในงานบัญชี 
4.หมึกพิมพ์ Cannon 790 Cสีชมพู/แดง  2 ขวด 324.00 648.00 ใช้ในงานบัญชี 
5.หมึกพิมพ์ Cannon 790 Cสีเหลือง 2 ขวด 324.00 648.00 ใช้ในงานบัญชี 
6.ลวดเย็บ No.10 ELFEN 10 กล่อง 5.00 50.00 ใช้ในงานGFMIS 
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8.กาว UHU ขนาด 40 กรัม 1 แท่ง 85.00 85.00 ใช้ในงานบัญชี 
9.ที่ถอนลวด EAGLE No.1039A 1 อัน 65.00 65.00 ใช้ในงานบัญชี 
10.ลวดเสียบแบบกลม 200 กรัม/กล่อง 320 ตัว 38.00 38.00 ใช้ในงานบัญชี 
11.คลิปหนีบหูพับดำ NO.108 2 กล่อง 52.00 104.00 ใช้ในงานบัญชี  
12.คลิปหนีบหูพับดำ NO.110 2 กล่อง 24.00 48.00 ใช้ในงานบัญชี  
13.แฟ้มสันกว้าง 3” ตราช้าง 112 A4 1 แฟ้ม 58.00 58.00 ใช้ในงานบัญชีเก็บ

เอกสารจากกรมอาชีว 
 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 
บาท 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ และมีความรู้ 

ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาระบบบัญชี หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

จำนวน 3 งาน ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   
ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 งาน 

เชิงเวลา งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   
ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปีงบประมาณ 
2562 

เชิงค่าใช้จ่าย งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   
ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5,000 บาท 

 
 

ลงชื่อ...........นางสาวอัญชลี  สิทธิ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน.....บุคลากร............... 
1. ชื่อโครงการ :…โครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ตำแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

โทรศัพท์ ......098-5056146........ โทรสาร.......055-832043..... 
E-mail : ………yajokhoney@gmail.com………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
2. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน ๓ ป้ายนั้น มีการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรในตำแหน่งต่างๆเนื่องจากมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น 
หรือเหตุผลอื่นๆ ทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นงาน
บุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลบุคลากรในป้ายโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือแสดงถึงสายงานการบริหาร 
ผังโครงสร้างสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

-ต้องการปรับปรุงผังองค์กรให้มีความเป็นปัจจุบัน ทั้งภายในสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา 

- ความเร่งด่วน 
เพ่ือปรับปรุงป้ายให้เป็นปัจจุบันทั้งระดับสถานศึกษาและระดับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือทันความเปลี่ยนแปลง 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 
          2  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการลำดับการทำงานภายในสถานศึกษา   
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 700 
ประชาชนทั่วไป 300 

รวมจำนวน 1,000 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ป้ายแผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ขนาด 250 X 200 ซม จำนวน 1 ป้าย 
2. ป้ายแผนภูมิบริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาด 200 X 150 ซม จำนวน 1 ป้าย 

     3. ป้ายคณะกรรมการวิทยาลัย  ขนาด   200 X 150 ซม จำนวน 1 ป้าย 
4. ป้ายคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ขนาด  200 X 150 จำนวน 1 ป้าย 
11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

        1.   ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบบุคลากร 
2.   บุคลากรที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกตำแหน่งที่รับผิดชอบ 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าปา้ยไวนิล ขนาด 250 X 
200 ซม 

 
3 ป้าย 
 

 
ป้าย 
 

 
666.66 

 
2,000 

เป็นราคา
โดยประมาณ 

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
    2,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 
บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบบุคลากร 

          13.2  บุคคลที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกตำแหน่งที่รับผิดชอบ 
13.3   มีป้ายแสดงแผนภูมิบริหารที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 ป้าย 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการ........โครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหาร

สถานศึกษา........... 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จำนวนป้ายแผนภูมิบริหารสถานศึกษา ป้าย 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบ

บุคลากร 
คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 2,000 บาท บาท 

 
 

ลงชื่อ.........นางพรทิพย์  อุ่นเรือน.......ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน.....บุคลากร............... 
1. ชื่อโครงการ :…บริหารจัดการด้านบุคลากร………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ตำแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

โทรศัพท์ ......098-5056146........ โทรสาร.......055-832043..... 
E-mail : ………yajokhoney@gmail.com………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
3. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพือ่
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ 

เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

ต้องการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน 
ต้องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เพ่ิมสูงขึ้น 

- ความเร่งด่วน 
เพ่ือนำความรู้ความชำนาญประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานอ่ืนมาพัฒนาสถานศึกษา ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

บุคลากรวิชาชีพ   

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา 0 
ประชาชนทั่วไป 0 

รวมจำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย จำนวนร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
           11.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง 
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

           11.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าท่ีพัก ผู้บริหาร 3 คน 
-ค่าท่ีพัก ครู 26 คน 
-ค่าท่ีพักบุคลากร 22 คน 

 
240 บ. X 3 วัน 
800 บ X 2 คืน 
600 บ X 2 คืน 
550 บ X 2 คืน 

 
51 คน 
3 คน 
26 คน 
22 คน 

 
240 บ. 
800 บ 
600 บ. 
550 บ. 

 
36,720 
4,800 
31,200 
24,200 

จำนวน
บุคลากรอาจมี
การ
เปลี่ยนแปลง 
 

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่
ประจำทาง 

 
1 คัน X 3 วัน 
 

 
1 คัน 
 

 
20,000 
 

 
60,000 
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4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม 
-ค่าป้ายอบรม ขนาด 120 
X100 ซม. 
-ค่าของที่ระลึกสถาน
ประกอบการ 

 
51 ชุด 
 
1 ป้าย 
 
5 ที ่

 
51 ชุด 
 
1 ป้าย 
 
5 ที ่

 
50 บ 
 
200 บ 
 
2,000 บ 

 
2,550 
 
200 
 
10,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับ
ประเภท
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรที่
วิทยาลัยฯจัด
ขึ้น 

    169,670  
 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           13.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

           13.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

 
 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการ........โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร........... หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จำนวนครั้งการศึกษาดูงาน ครั้ง 
เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับความรู้ประสบการณ์เพ่ือนำมาพัฒนางานในหน้าที่ คน 
เชิงเวลา ปีงบประมาณ ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน บาท 

 
 

ลงชื่อ...... (นางพรทิพย์  อุ่นเรือน)...ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานทะเบียน 

1. ชื่อโครงการ : จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

โทรศัพท์ 055-832043 ต่อ16     โทรสาร  055-832043    

E-mail :  kwang_bang_rakkan@hotmail.com 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทยีมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
4. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ 

ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้  ดังนั้น เพื่อการ

ดำเนินงาน  การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562  ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)  จึงจำเป็นต้องมีการจัด

เตรียมการที่สำคัญอาทิ เช่น   ใบประกาศนียบัตร  ปกใบประกาศนียบัตร  ใบระเบียนผลการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษา  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯพร้อมจัดหาสถานที่ดำเนินการและ

ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อนำนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวใน

รูปแบบอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และสนองนโยบายการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานทะเบียนขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธี เช่นดอกไม้(แห้ง)เป็นหลัก เนื่องจากงานทะเบียนได้เริ่มซื้อ

และดูแลเองเมื่อในปี2561 ในปี2562 จึงยังต้องการซื้อเพ่ิม ดอกไม้ที่ซื้อมานั้น มีคุณภาพ สามารถซักทำความ

สะอาดได้ มีอายุการใช้งาน1-3 ปี(หากไม่ตากแดด ตากฝน) ดอกไม้ทั้งหมดจะใช้ในกงานพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรเท่านั้น หากงานอื่นต้องการใช้งานสามารถทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ได้ ส่วนผ้าม้วนที่ซื้อมา

นั้นงานทะเบียนได้ให้ทางครูนิตยา บุญเลิศล้ำเป็นผู้ดูแลทั้งหมด วัสดุที่ใช้แล้วหมดไปมีความจำเป็นต้องซื้อใช้

ทุกปี เมื่อเหลือจากการจัดพิธีฯ จะนำไปใช้ในงานพิธีที่ทางวิทยาลัยฯมอบหมายเพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้ อาจ

เกิดการเสื่อมสภาพโดยปล่าวประโยชน์ได้ 

งานทะเบียนต้องการกระดาษปริ้น ใบ รบ.1/รบ.2 /ใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรเรียนดี /หมึกปริ้น 

เพราะต้องใช้เป็นจำนวนมาก กระดาษต้องใช้ตามระเบียบที่ สอศ. กำหนดเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้กระดาษอ่ืน

แทนได้ หากมีจุดผิดพลาด ต้องปริ้นใหม่อย่างเดียวไม่สามารถลบ แก้ไขลงในกระดาษได้ และผู้สำเร็จการศึกษา

มีจำนวนมาก  ต้องปริ้น ใบ รบ.1 จำนวน 2 แผ่นต่อคน หมึกปริ้นต้องใช้แบบเลเซอร์เป็นเครื่องที่งานทะเบียน

ใช้เฉพาะปริ้นใบ รบ.เท่านั้น เพราะหมึกชัดเจน ตัวอักษรมีความคมชัด ไม่สามารถใช้เครื่องอ่ืนแทนได้  

- ความเร่งด่วน 

วิทยาลัยจึงจัดทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ไม่เกินเดือนมีนาคม เพ่ือให้ผู้สำเร็จ

การศึกษามีความภาคภูมิใจการเรียน และนำวุฒิการศึกษาที่ได้ไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามความ

ต้องการได้อย่างทันเหตุการณ์ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2562 
3. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
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4. เพ่ือความสามัคคีและร่วมมือในอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 
  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 43 
นักเรียน นักศึกษา 138(ปวช.)+75(ปวส.)=213 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน 356 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
ป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษร 
“วันที่00 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 ประจำปีการศึกษา 
2562”ขนาดกว้าง 5 เมตร 2 
บรรทัดพร้อมติดตั้ง 

 
1 

ป้าย 2,000 บาท 2,000 บาท เปลี่ยนวัน/
เดือน/ปี /พ.ศ./ปี
การศึกษา 

ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 1,000 บาท 1,000 บาท สำหรับประธาน
และบุคลากรใน
พิธี 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 2,000 บาท 2,000 บาท สำหรับประธาน
ในพิธีและแขกรับ
เชิญ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตรประจำ
การศึกษา 2562 

   30,000 บาท จัดซุ้มกลาง 
แผนก หน้าเวที 
และบริเวณพิธี 

-ถ่านไมค์ลอย 9V 2 แพ็ค 130 บาท 260 บาท  
-ลวดมัดเส้นเล็ก 2 กิโลกรัม 90 บาท 180 บาท  
-ช่อโบว์เก้ 256 ช่อ 20 บาท 5,120 บาท ติดให้ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประธานและ

คณะครูบุคลากร 
วก.พิชัย 

-เข็ดหมุด 8 กล่อง 20 บาท 160 บาท ใช้ในบริเวณพิธี
ทั้งหมด เช่น เวที 
/ซุ้มยินดี จำนวน 
3 ซุ้ม / แจกัน
โต๊ะหมู่บูชา/ซุ้ม
ประตูทางเข้า 
และอ่ืนๆตาม

ความเหมาะสม 
เนื่องจากวัสดุ

-โอเอซิส 30 ก้อน 30 บาท 900 บาท 
-ดอกกุหลาบ(แห้ง) 10 มัด 180 บาท 1,800 บาท 
-ดอกคาเนชั่น(แห้ง) 10 มัด 190 บาท 1,900 บาท 
-ดอกคัตเตอร์(แห้ง) 10  มัด 230 บาท 2,300 บาท 
-ดอกเยบีร่า(แห้ง) 10 มัด 200 บาท 2,000 บาท 
-ดอกกล้วยไม้(แห้ง) 10 มัด 180 บาท 1,800 บาท 
-ใบเฟิร์น(แห้ง) 10 มัด 130 บาท 1,300 บาท 
-ดอกไฮเดรนเยีย(แห้ง) 10 มัด 190 บาท 1,900 บาท 
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-ดอกมัม(แห้ง) 10 มัด 160 บาท 1,600 บาท ดอกไม้ของปีที่
แล้วยังมีจำนวน
น้อยปีนี้จึงซื้อ
เพ่ิมและในปี

ต่อไปจะลดการ
ซื้อดอกไม้ลง

เพราะทางงาน
ทะเบียนเป็น

ผู้ดูแลดอกไม้ที่
งานทะเบียนซื้อ

เท่านั้น  

-ดอกพิค็อก(แห้ง) 10 มัด 150 บาท 1,500 บาท 
-ตาข่ายพลาสติกสีดำ 6 เมตร 50 บาท 300 บาท 
-ดอกเบญจมาศ(แห้ง) 10 มัด 100 บาท 1,000 บาท 
-ผ้าเครปซาติน หน้ากว้าง 60 
เมตร 

2 ม้วน 2,800 บาท 5,600 บาท 

-เทียนแท่ง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 ซม. สูง 24 ซม. 

1 คู ่ 180 บาท 180 บาท ใช้บูชาพระพุทธ 

-แล็กเกอร์ทาไม้ 2 ขวด 50 บาท 100 บาท ใช้ทาแผ่นไม้ของ
ปีที่แล้ว -แปรงทาสีขนาดขนาด 2 นิ้ว 2 อัน 30 บาท 60 บาท 

2.ค่าวัสดุ      
หมึกพิมพ์ HP laser 35A 2 ตลับ 2,550 บาท 5,100 บาท ใช้ปริ้นเฉพาะใบ 

รบ. เท่านั้น 
กระดาษขนาด120 แกรม 20 ห่อ 125 บาท 2,500 บาท ใช้ปริ้นใบ รบ.1 
กระดาษขนาด 150 แกรม 10 ห่อ 49 บาท 490 บาท ใช้ปริ้นใบ รบ.2

และใบประกาศ
เรียนดี คนดี 

กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี 12 อัน 125 บาท 1,500 บาท เรียนดี , คนดี  
โฟมบอร์ดตราอาชีวะศึกษา
ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 50 ซม. แบบด้าน 

2 อัน 500 บาท 1,000 บาท ใช้ประกอบเวที
บริเวณพิธี 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70G/500แผ่น 

20  รีม 98 บาท 1,960 บาท  

กาวลาแท็กซ์ TOA (4 ออนซ์) 24 กระปุก 14 บาท 336 บาท ใช้ติดรูปลงใบ 
รบ. 

ไส้แฟ้มใส่เอกสารORCA A4
ขนาด A4 

30 แพ็ค 17 บาท 510 บาท ใช้บรรจุวุฒิ/ใบ
ประกาศนียบัตร/
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รูปถ่ายให้ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

แฟ้มซองขยายข้างผูกเชือก
ขนาดA4 

1 โหล 130 บาท 130 บาท ใช้เก็บใบ รบ.1,2 
ไว้เป็นหลักฐาน 

แท่นประทับตราม้าขนาด
7*11ซม. 

3 อัน 36 บาท 108 บาท สีแดง1,สีน้ำเงิน 
2 ใช้ประทับใบ
ประกาศนียบัตร
ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

หมึกพิมพ์Brother MFC-
J200 LC539XL 

2 ตลับ 390 บาท 780 บาท ใช้ปริ้นใบ
ประกาศ/เกียรติ
บัตรเรียนดี 

คลิปหนีบหูพับดำTEXขนาด
15มม. 

1 กล่อง 10 บาท 10 บาท ใช้หนีบใบ รบ. 

คลิปหนีบหูพับดำTEXขนาด
25มม. 

6 กล่อง 16 บาท 96 บาท ใช้หนีบใบ รบ. 

ปากกาลูกลื่นPARKERจอต
เตอร์ แสตนเลส ซีที (สีดำ) 

1 ด้าม 520 บาท 520 บาท ใช้เซ็น ใบ รบ. 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาแต่งกายเรียบร้อย 

 

14. ตัวชีวั้ดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2562  ระดับชั้น  (ปวช)  
138    คน  ระดับชั้น (ปวส)   75   คน 
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เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน   นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีความภาคภูมิใจ
และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งใจและสำเร็จ
การศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. 

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 50,000  บาท 

 

 

ลงชื่อ......... (นางสาวเจนจิรา    มีชัย)...........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานทะเบียน 
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 
2. ผู้รับผดิชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

โทรศัพท์ 055-832043 ต่อ16     โทรสาร  055-832043    
E-mail :  kwang_bang_rakkan@hotmail.com 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
5. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบ งาน

ด้านข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาเพื่อรายงานของบประมาณประจำปี  ตลอดจนการรับนักเรียน  
นักศึกษาเข้าศึกษาทั้งระบบปกติและนอกระบบตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษา  ซึ่งงานดังกล่าว  ถือเป็น
หัวใจหลักสำคัญของวิทยาลัยฯ   

ปัจจุบันงานทะเบียนประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุสำนักงานที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้
ที ่มาติดต่อรับบริการ จากที่ประสบปัญหาทำให้งานทะเบียนไม่สามารถอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ดังนั้นงานทะเบียนจึงจัดทำโครงการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
ระบบการให้บริการโดยใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและบริหาร
พัฒนาระบบงาน  ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการปฏิบัติงาน
อื ่นให้ดำเนินตามมาตรการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

3. งานทะเบียนต้องการกระดาษถ่ายเอกสาร เพราะใช้ส่วนของการสมัครเรียน การปริ้นใบผล
การเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปริ้นบัตรลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน ใบคำร้องต่างๆ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2561 ใช้ประดาษท้ังหมด 60 รีม ซึ่ง ไม่เพียงพอ ปีการศึกษา262จึงต้องการใช้
กระดาษโดยประมาณ 70 รีม  

- ความเร่งด่วน 
วัสดุใช้ในงานทะเบียนมีความจำเป็นต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันใจ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
6. เพ่ือบริหารจัดการระบบงานทะเบียน 
7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 

สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 
  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 45 
นักเรียน นักศึกษา 700 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน  
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 
ผู้รับบริการได้รับเอกสารด้านงานทะเบียนถูกต้อง 
งานทะเบียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ผู้รับบริการได้รับเอกสารด้านงานทะเบียนถูกต้อง เพียงพอต่อความต้องการ 
 ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนด้วยความสะดวกจากงานทะเบียน 
11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หนว่ยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70G/500แผ่น 

30 รีม 98 บาท 2,940 บาท ใช้ทั้งปีการศึกษา 

หมึกพิมพ์Brother MFC-
J200 LC539XL 

6 ตลับ 390 บาท 2,340 บาท สีดำ 
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หมึกพิมพ์Brother MFC-
J200 LC535XL 

6 ตลับ 390 บาท 2,340 บาท สีฟ้า,แดง,เหลือง 

กระดาษขนาด 150 แกรม 50 ห่อ 49 บาท 2,450 บาท ใช้ปริ้นบัตร นร./
นศ. 

กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี 24 อัน 125 บาท 3,000 บาท เรียนดี/คนดี วัน
ไหว้คร ู

กระดาษถ่ายเอกสารสี 
A4/80G/500แผ่น วีนัส 

4 รีม 175 บาท 700 บาท สีฟ้า , สีเหลือง 
ใช้ปริ้นใบสมัคร
เรียน 

กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 
ARROW12หลาขนาด1.5น้ิวคละส ี

20 ม้วน 30 บาท 600 บาท  

สติ๊กเกอร์กระดาษ ขาวด้าน A4 2 ห่อ 95 บาท 190 บาท  
ลวดเย็บNo.10-1M MAX 24 กล่อง 8 บาท 192 บาท ใช้ทั้งปีการศึกษา 
ซองขาวพิมพ์ครุฑ 555 ขนาด
108*235 

1 กล่อง 310 บาท 310 บาท ใช้ส่งหนังสือออก 

ลวดเสียบ500กรัมROBIN 2 กระปุก 100 บาท 200 บาท  
ซองเอกสารน้ำตาล 555 BA 9*12
นิ้ว3/4 ขยายข้าง พิมพ์ครุฑ 

20 มัด 85 บาท 1,700 บาท 
 

ใช้ส่งหนังสือออก
และใช้ส่งเอกสาร
ภายในกรณีครูที่
ปรึกษาเป็นผู้
รวบรวม 

ไส้แฟ้มใส่เอกสาร ORCA A4 20 แพ็ค 17 บาท 340 บาท ใช้ใส่เอกสารที่ไม่
สามารถเจาะเข้า
แฟ้มได้ 

กาวลาแท็กซ์ TOA (4 ออนซ์) 26 กระปุก 14 บาท 364 บาท ใช้ทาปิดซอง ติด
รูปและงานต่างๆ 

กระดาษคาร์บอน ตราม้า สี
น้ำเงินขนาดA4 

1 กล่อง 145 บาท 145 บาท  

คลิปหนีบหูพับดำTEXขนาด
51 มม. 

13 กล่อง 47 บาท 611 บาท  

ป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้านขนาด4*15
นิ้ว 

10  อัน 100 บาท 1,000 บาท ใช้ตั้งบอก
ตำแหน่งในวันรับ
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ลงทะเบียนและ
งานที่เก่ียวข้อง 

ดินสอดำ STAEDTLER 
MARK-2B 

1 โหล 53 บาท 53 บาท  

กล่องใส่โบรชัวร์ 1 ช่อง ขนาด
17.5*5*5.5*19.7 ซม. 

2 อัน 165 บาท 330 บาท ใช้โบรชัวร์ตอน
นักเรียนมาสมัคร
เรียนเพ่ือชี้แจง
รายละเอียด 

เทปโฟมกาว2หน้าSCOTCH
ขนาด21มม.*5ม. 

1 ม้วน 195 บาท 195 บาท  

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบการให้บริการของงานทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ผู้รับบริการได้รับการให้บริการของงานทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาต่อสาธารณะชน 
4. เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
13. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

ทะเบียน 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ห้องงานทะเบียนมีวัสดุ   และอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงาน พอเพียง  
และมีคุณภาพ ไว้บริการบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลที่มาติดต่อ
ราชการ 
2. บุคลากรทุกฝ่ายและบุคคลที่มาติดต่อราชการติดต่องานสะดวก
รวดเร็วได้รับความพึงพอใจ 

 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผล
ของงาน 

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 20,000  บาท 

 
ลงชื่อ....... (นางสาวเจนจิรา    มีชัย).............ผูร้ับผิดชอบโครงการ                                    
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน พัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นายชัยฤกษ์   ภุมราดี ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328   โทรสาร.055-832043 ต่อ 25 

E-mail : - 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
6. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

            งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของวิทยาลัย ฯ ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับกิจกรรมการเรียน 
การสอน จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติติหน้าที่ และการเก็บรักษาพัสดุ อย่างเป็น
ระเบียบ ยึดเวลาการใช้งานและมีประสิทธิภาพ 
    ดังนั้น งานพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุขึ้น เพ่ือสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ฯ  

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

4. วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ 

5. มีการใช้วัสดุร่วมกันหลายฝ่าย หลายงาน 

- ความเร่งด่วน 

วัสดุไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องมีการยืม จากอีกฝ่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานก่อน และเมื่ออีก

ฝ่ายก็มีจำนวนวัสดุไม่เพียงพอเช่นกัน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ล่าช้าต่อการรายการ การส่งงาน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้การใช้งานพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้การเบิก-การจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

3. เพ่ือให้ห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ 

4. เพ่ือให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นระเบียบ และง่ายแก่การตรวจสอบ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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6. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 51 
8. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.ทำให้งานพัสดุมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ 

2.เพื่อให้การเบิก-การจ่ายมีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ 

3.ทำให้เอกสารของงานพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 

4.ทำให้การตรวจสอบประจำปีมีความเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบง่าย 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 เตรียมความพร้อมงานพัสดุ ระเรียบงานพัสดุมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีความเป็นระเบียบ 

 เรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำน
วน 

หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70g/IDEA 
WORK 

20 รีม 110.00 2,200.00 ใช้พิมพ์เอกสาร E-GP/GF 
และงานอาคารารสถานที่ 

2.กระดาษถ่ายเอกสารสี 120 แกรม/180
แผ่น วีนัส(สีขาว,ชมพู,เขียว,ฟ้า) 

10 ห่อ 135.00 1,350.00 ใช้พิมพ์การตรวจรับใบ 4 สี 

3.หมึกพิมพ์ Cannon No.810 (สีดำ) 2 กล่อง 690.00 1,380.00 ใช้ในงาน อาคารสถานที่ 
4.หมึกพิมพ์ Cannon No.810 (สีดำ) 2 กล่อง 880.00 1,760.00 ใช้ในงานอาคารสถานที่ 
5.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brothere No. 
Lc-67 BK 

2 กล่อง 770.00 1,540.00 ใช้ในงานพัสดุ 

6.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brothere No. 
Lc-67 Y 

2 กล่อง 405.00 810.00 ใช้ในงานพัสดุ 
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7.หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brothere No. 
Lc-67 M 

2 กล่อง 405.00 810.00 ใช้ในงานพัสดุ 

8.ลวดเสียบแบบกลม 200 กรัม/320ตัว 2 กล่อง 38.00 76.00 ใช้ในงานพัสดุ/อาคาร
สถานที่ 

9.คลิปหนีบหูพับดำ NO.110 2 กล่อง 25.00 50.00 ใช้ในงานพัสดุ/อาคาร
สถานที่ 

10.คลิปหนีบหูพับดำ NO.112 2 กล่อง 8.00 24.00 ใช้ในงานพัสดุ/อาคาร
สถานที่ 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ได้รับวัสดุในการดำเนินงานพัสดุ เพ่ือประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุสำนักงานของงานพัสดุประจำปี 2563 ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ สามารถดำเนินงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ได้ตามระเบียบสำ

รักนายกรับมนตรี ฯ และถูกต้องเรียบร้อย 
2 งาน 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 
2563 

เชิงค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ได้ตามระเบียบสำ
รักนายกรับมนตรี ฯ และถูกต้องเรียบร้อย 

10,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ.....นายชัยฤกษ์   ภุมราดี............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน พัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายชัยฤกษ์   ภุมราดี ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328   โทรสาร.055-832043 ต่อ 25 

E-mail : - 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
7. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

               งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของวิทยาลัย ฯ ที่ต้องดำเนินการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งมี
จำนวนหลายคันเพ่ือให้บริการ ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ความปลอดภัยสูงสุด 
จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพรถมีความเสื่อมโทรชำรุดตามสภาพการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมรประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา  
        ดังนั้นงานพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

5.สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1.เพื่อให้รถยนต์ราชการมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
2.เพื่อให้ปลอดภัยในทุกการเดินทางติดต่อหน่วยงานราชการ 

- ความเร่งด่วน 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้รถยนต์ราชการเลยต้องมีการตรวจเช็คสภาพ 

รถยนต์ราชการตลอดระยะการใช้งานและบำรุงรักษาให้มีสภาพในการใช้งานแบบปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 

เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้รถยนต์ราชการ 

          เพ่ือบำรุงรักษาส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ    เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 51 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการให้ดีข้ึน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 1.พัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วย
นับ 

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 

ค่าวัสดุ 
1มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมต่อการซ่อมบำรุง
รถยนต์ราชการได้ทุกกรณี 
2.มีการบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้พร้อม
ต่อการใช้งาน 

     

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.ได้ทำการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพมีความเสื่อมโทรม ชำรุดตามสภาพการใช้งานอยู่

ตลอดเวลา ทำให้เกิดความปอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมต่อการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการได้ทุกกรณี 

ประจำปี 2563 
บาท 
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2.มีการบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้พร้อมต่อการใช้งาน ประจำปี 
2563 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีรถยนต์ราชกรเพียงพอต่อการใช้งาน
ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีรถยนต์ราชการใช้ใน
การติดต่อราชการที่อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ และปลอดภัยต่อการใช้
งาน 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 
2563 

เชิงค่าใช้จ่าย 20,000  บาท 
 

 

ลงชื่อ....นายชัยฤกษ์   ภุมราดี...........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย...บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน...การเงิน... 

1. ชื่อโครงการ :ปรับปรุงศักยภาพการทำงานการเงิน 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล วาสนา  สุขใจ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 

โทรศัพท์ .055-832043. โทรสาร055-832043. 

E-mail : koopicc@gmail.com 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
8. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากงานการเงินต้องการใช้วัสดุสำนักงาน เพื่อให้งานด้านการเงินเกิดประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินในการขึ้นชุดเบิกจ่ายเงิน งานการเงินตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

ต้องการวัสดุสำนักงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพต้องการอุปกรณ์ที่รวดเร็ว ทันสมัย 

- ความเร่งด่วน 

1.วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ เครื่องคิดเลข ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

2.หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon หมด 

3.แฟ้มเสนอเซ็นต์มีสภาพเก่า และขาด ตามอายุการใช้งาน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้ในการดำเนินงาน 

2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน 

3. เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ปลอดภัยในการตั้งเบิกเงิน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ √            
ขออนุมัติโครงการ  √ √ √         
ดำเนินงานโครงการ     √ √ √      
สรุปผลการดำเนินงาน        √ √ √   
รายงานผล           √ √ 
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา                  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

เกิดประสิทธิภาพการทำงานของงานการเงินมากข้ึน 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
หมึกปริ้นเตอร์ canon 9 กล่อง 190 1,710  
กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 20 รีม 98 1,960  
กระดาษปกสีเหลือง 150 แกรม 5 รีม 130 650  
แฟ้มตราช้าง F4 ขนาด 3 นิ้ว 24 แฟ้ม 85 2,040  
แฟ้มเสนอเซ็นต์ ปกเคลือบ 10 แฟ้ม 160 1,600  
เครื่องคิดเลข CASIO DJ220D 2 เครื่อง 740 1,480  
คลิปหนีบหูพับดำตราช้าง15 มม.  10 กล่อง 24 240  
ลวดเย็บ N0.10 10 กล่อง 8 80  
ลวดเย็บ N0.35 24 กล่อง 13 156  
ลวดเสียบกระดาษ บรรจุ 500ตัว 1 กล่อง 85 85  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เอกสารการงานมีประสิทธิภาพ 

2. การเบิกจ่ายมีความรวดเร็ว 

3. ชุดเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 
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4. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการปรับปรุงศักยภาพการทำงานการเงิน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ งานการเงินมีความถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ งานการเงินมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา งานการเงินมีการเบิกจ่ายรวดเร็ว  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000  

 

ลงชื่อ............วาสนา  สุขใจ...............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน..........อาคารสถานที.่................... 

1. ชื่อโครงการ :……เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา………… 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ......นายเรวัตน์  บางเลี่ยม...........ตำแหน่ง ...พนักงานราชการ(ครู)……….. 

(หัวหน้างานอาคารสถานที่)......โทรศัพท์ .....055-832042.......... โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
9. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพือ่สร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากอ่างกรองน้ำประปาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ที่ใช้ในการบริโภคและอุปโภคของบุคลากร 

และนักเรียนนักศึกษา  ถึงรอบกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา  เพ่ือให้บุคลากรและ

นักเรียนนักศึกษามีน้ำบริโภคและอุปโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและได้มาตราฐาน 

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นความสำคัญจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

น้ำประปามีสีที่ขุ่น อ่างกรองน้ำประปามีการอุดตัน ความเร่งด่วน 

ถึงรอบกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา จึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ

ดังกล่าวฯ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือบุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีน้ำสะอาดในการบริโภคและอุปโภค 

เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

เพ่ือความถูกต้องตามกฎระเบียบของงานอาคารสถานที่ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ            
ขออนุมัติโครงการ            
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล            

 

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ............................................................. . 
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9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 641 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 691 
 

10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

วิทยาการอาชีพพิชัยมีน้ำบริโภคและอุปโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและได้มาตราฐาน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่

ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาการอาชีพพิชัย มีน้ำบริโภคและอุปโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและได้

มาตราฐาน 

 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 1 บ่อ 35,000.00 35,000.00  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาการอาชีพพิชัย มีน้ำบริโภคและอุปโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและได้

มาตราฐาน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ......เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา....... หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ อ่างกรองน้ำประปา บ่อ 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาการอาชีพพิชัย มีน้ำบริโภค

และอุปโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและได้มาตราฐาน 
 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ2562 - ปีงบประมาณ2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 35,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                     (นายเรวัตน์  บางเลี่ยม) 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน..........อาคารสถานที.่................... 
1. ชื่อโครงการ :……การปรับภูมิทัศน์ การดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน…… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ......นายเรวัตน์  บางเลี่ยม...........ตำแหน่ง ...พนักงานราชการ(ครู)……….. 

(หัวหน้างานอาคารสถานที่)......โทรศัพท์ .....055-832042................. โทรสาร.............................. 
E-mail : …………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
10. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การจัดระเบียบ การปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

สภาพแวด   ล้อมท่ีดีจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   เครื่องมือ 
อุปกรณ์และวัสดุที่ 
               ใช้ในการปรับภูมิทัศน์จึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องมีความพร้อมไม่เสื่อมสภาพและไม่ชำรุด 
ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นความสำคัญจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

เครื่องมือและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ 
วัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

- ความเร่งด่วน 
เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุเสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ
ดังกล่าวฯ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุพร้อมใช้งานในการปรับภูมิทัศน์ 
2. เพ่ือภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา 
3. เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
4. เพ่ือความถูกต้องตามกฎระเบียบของงานอาคารสถานที่ 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ            
ขออนุมัติโครงการ            
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล            

6. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 641 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 691 
8. ผลผลิตโครงการ (Output) 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
   - ปรับภูมิทัศน์ 

 
 

 
 

 
 

 
26,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการ...การปรับภูมิทัศน์ การดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้

งาน..... 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ ที่ใช้ในการปรับภูมิทัศน์ดูแลอาคาร
สถานที่ 

 

เชิงคุณภาพ เพ่ือภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา  
เชิงเวลา ปีงบประมาณ2562 - ปีงบประมาณ2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 

 
ลงชื่อ........ (นายเรวัตน์  บางเลี่ยม)..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน..........อาคารสถานที.่................... 

1. ชื่อโครงการ :……พัฒนาระบบการกำกับ ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย… 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ......นายเรวัตน์  บางเลี่ยม..........ตำแหน่ง ...พนักงานราชการ(ครู)……….. 

(หัวหน้างานอาคารสถานที่)......โทรศัพท์ .....055-832042................ โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
11. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการใหม้มีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

งานอาคารสถานที่ ได้มีการสำรวจถังดับเพลิงของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  น้ำยาสารเคมีท่ีบรรจุในถัง

ดับเพลิงหมดอายุการใช้งาน   จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาสารเคมี  เพื่อให้ถังดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในการใช้ป้องกันเหตุอัคคีภัย   เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร  

นักเรียนนักศึกษา  ทรัพย์สินและ อาคารต่างๆ  ที่อยู่ในบริเวณวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นความสำคัญจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

น้ำยาสารเคมีเสื่อมสภาพ 

ถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 

- ความเร่งด่วน 

น้ำยาสารเคมีท่ีบรรจุในถังดับเพลิงหมดอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดทำ

โครงการดังกล่าวฯ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้ถังดับเพลิงมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในการใช้ป้องกันเหตุอัคคีภัย 

เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

เพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินและอาคารต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

เพ่ือความถูกต้องตามกฎระเบียบของงานอาคารสถานที่ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ            
ขออนุมัติโครงการ            
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล            
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 641 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 691 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

เพ่ือให้ถังดับเพลิงมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในการใช้ป้องกันเหตุอัคคีภัย 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา  ทรัพย์สินและ อาคารต่างๆ  ที่อยู่ในบริเวณ

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
   - สารเคมีดับเพลิงชนิดเคมี
แห้ง 
     ขนาด 15ปอนด์ 
   - สารเคมีดับเพลิงชนิดผง
เคมี 
     แห้งขนาด 10ปอนด์ 

 
15 
 
7 

 
ถัง 
 

ถัง 

 
600.00 

 
400.00 

 
9,200.00 

 
2,800.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ถังดับเพลิงมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในการใช้ป้องกันเหตุอัคคีภัย 

เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ทรัพย์สินและอาคารต่างๆที่อยู่ในบริเวณ

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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13. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ......พัฒนาระบบการกำกับ ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อม
ใช้งานและปลอดภัย..... 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ น้ำยาสารเคมีดับเพลิง จำนวน 22 ถัง 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ถังดับเพลิงมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในการใช้ป้องกัน

เหตุอัคคีภัย 
 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ2562 - ปีงบประมาณ2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ......... (นายเรวัฒน์  บางเลี่ยม).............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

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

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน..........อาคารสถานที.่................... 

1. ชื่อโครงการ :…… การดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย…… 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ......นายเรวัตน์  บางเลี่ยม...........ตำแหน่ง ...พนักงานราชการ(ครู)……….. 

(หัวหน้างานอาคารสถานที่)......โทรศัพท์ .....055-832042................ โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
12. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 



103 
 

 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดและเรียบร้อยกับสถานศึกษานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

ความสะอาด  ความเรียบร้อยจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่

ดี   อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ 

ใช้ในการทำความสะอาดจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องมีความพร้อมไม่เสื่อมสภาพและไม่

ชำรุดดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงได้เห็นความสำคัญจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

อุปกรณ์และเครื่องมือเสื่อมสภาพ วัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

- ความเร่งด่วน 

อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุเสื่อมสภาพไม่เพียงพอและไม่พร้อมต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องเร่ง

ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุพร้อมใช้งานในการทำความสะอาด 

เพ่ือความสะอาดและสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับสถานศึกษา 

เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ            
ขออนุมัติโครงการ            
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล            

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 641 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 691 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
   - งานบ้านงานครัว 

 
 

 
 

 
 

 
30,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร 

13. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ...การดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและสะอาด
เรียบร้อย 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ ที่ใช้ในการทำความสะอาด  ดูแล
อาคารสถานที่ 

 

เชิงคุณภาพ เพ่ือความสะอาดและสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับสถานศึกษา  
เชิงเวลา ปีงบประมาณ2562 - ปีงบประมาณ2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 

ลงชื่อ.... (นายเรวัฒน์  บางเลีย่ม)........ผู้รับผิดชอบโครงการ                
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    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานบริหารทั่วไป 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางสาวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์       ตำแหน่ง ผู้ชว่ยงานบริหารทั่วไป 

โทรศัพท์ 094-1403397 โทรสาร 055-832043 ต่อ 0 

E-mail : kurobii.aomm@gmail.com          

ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
13. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
 

 

mailto:kurobii.aomm@gmail.com
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3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานทั้งภายในองค์และ 

ภายนอกองค์เพื่อประโยชน์แก่งานราชการ ทั้งการรับ-ส่ง หนังสือทางราชการ การควบคุมเอกสาร ของทาง

ราชการภายในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งนี้ มีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานสารบรรณ แต่เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไปขาด

อุปกรณ์เทคโนโลยีในการรับ-ส่ง งานทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562  งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานทั่วไป 

4. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

พัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 

เพ่ือรับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณท่ี

ถูกต้อง 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

......................................................................................................................................………… 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

พัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  เพ่ือรับ-ส่ง เอกสาร

ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูกต้อง 

สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ   เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 51 
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 

เพ่ือให้งานสารบรรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ และ 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสารFUJI XEROX 4 หลอด 3,500.00 14,000.00  
2.หมึกเครื่องปริ้นเตอร์Brother HL-2130 1 หลอด 1,000.00 1,000.00  
3.หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ HP 415 3 กล่อง 300.00 900.00  
4.กระดาษA4 70G/500IDEA MAX 20 รีม 98.00 1,960.00  
5.แฟ้มสันกว้าง3นิ้ว ตราช้าง112ขนาดA4 10 แฟ้ม 55.00 550.00  
6.แฟ้มเสนอเซ็นต์ 3 แฟ้ม 105.00 315.00  
7.ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง A4 6 เล่ม 40.00 240.00  
8.สมุดบัญชีปกเคลือบPVC 2A 4 เล่ม 38.00 153.00  
9.เทปโฟมกาว2หน้าSCOTCH21มม*3ม. 1 ม้วน 130.00 130.00  
10.ลวดเย็บN.10-1M MAX 24 กล่อง 8.00 192.00  
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11.ลวดเย็บN.35-1M MAX 10 กล่อง 12.00 120.00  

12.ซองน้ำตาลขยายข้างKAขนาดA4 ครุฑ 1 มัด 220.00 220.00  

13.ลวดเสียบ อีซี่No.E426(บรรจุ700ตัว) 1 กระปุก 85.00 85.00  

14.สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองA4 1 ห่อ 135.00 135.00  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ประโยชน์แก่ราชการ 

3. รับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูกต้อง 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการประเมินคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบ ียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบ ียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  

ลงชื่อ.. (นางสาวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์)...ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ... (นางพรทิพย์ อุ่นเรือน)..หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อโครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 094-6399396  โทรสาร.............................. 

E-mail : kong_math@hotmail.com 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
14. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

  การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความ 

เคลื่อนไหวต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ  ก่อให้เกิดความรู้และความ

เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพิชัยกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยให้ดำเนินไป

ด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ในการบริหารวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พบว่า วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

กว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่

หลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัย วารสารแผ่นพับและป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัย วารสารแผ่น  

   พับและป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ 

 2.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ชุมชนและ   

   หน่วยงานต่างๆ 

   สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

 



111 
 

 

 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค.
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ........ชุมชนและหน่วยงานตา่งๆ................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา 620 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน                771 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

          ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เพ่ือการ 
          ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบความเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า   
          ร้อยละ 80  

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบต่างๆ 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ       49  

      27  
    ป้าย 
    รีม 

      150 
       98 

   7,350   
   2646 

ป้ายไวนิล 
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กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 70G 
500แผ่น Idea 
max 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบด้วย    
          วิธีการที่หลากหลาย ทำให้เกิดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูล   
          ข่าวสารสารสนเทศ เพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ  
          ความเคลื่อนไหว 
 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  
เชิงคุณภาพ วารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศ การ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้
รับทราบ ความเคลื่อนไหว 
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน      10,000 

 

 

ลงชื่อ.........นายธเนษฐ  สมยศ....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน พัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล  นายชัยฤกษ์   ภุมราดี ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328   โทรสาร.055-832043 ต่อ 25 

E-mail : - 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
15. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ เป็นโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบครบ 

วงจร ลดภาระ ลดเวลา การงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุให้กับหน่วยงาน

โปรแกรมสามารถ ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ทำคุณลักษณะเฉพาะ ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำใบเสนอ

ราคา ทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สามารถประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานได้

อัตโนมัติ ทำใบสั่งซื้อ ทำใบตรวจรับ ทำเอกกสารส่งเบิกการเงิน มีระบบแนบไฟล์จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  มีระบบ

เบิก-จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง คงทน ครุภัณฑ์ มีระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานบัญชีคุม สรุปรายงานประเภท

ทรัพย์สิน สามารถทำ Bar-Code และ QP-Code ได้ มีค้นหา สรุปรายงาน ส่งไฟล์ excel ได้ตามต้องการ 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ เพ่ือ

ทดแทนระบบเดิมที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุ รวมทั้งพัฒนาระบบกลไกในการ

ติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการ

ทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและมีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ  

5. สรุปสาระสำคัญ 

-   สภาพปัญหา/ความต้องการ 

      1.เพ่ือลดภาระ ลดเวลาการทำงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ 

      2.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุให้กับหน่วยงาน 

- ความเร่งด่วน 

      เพ่ือลดความเสี่ยงการทำงานผิดพลาดในการทำงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่และเพ่ิมประสิทธิ 

การทำงานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุให้เป็นไปตามาตรฐานและมีความถูกต้องแม่นยำของงานพัสดุ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับหน่วยงานพัสดุให้ถูกต้อง 

               2. เพ่ิมมาตรฐานในการทำงานภายในของหน่วยงานพัสดุให้มีความถูกต้อง 

    3. เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานทะเบียนคุมต่างๆของงานพัสดุให้มีความถูกต้อง 

    4.เพื่อลดภาระ ลดเวลาการทำงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 51 
 

10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.ทำให้งานพัสดุมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ 

2.เพื่อให้การเบิก-การจ่ายมีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ 

3.ทำให้เอกสารของงานพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 

4.ทำให้การตรวจสอบประจำปีมีความเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบง่าย 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบงานพัสดุในการทำงานของหน่วยงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ

ลดภาระการที่อาจเกิดการผิดพลาดได้ 

 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
โปรแกรมระบบงานพัสดุ mypsd v.8 และ
ระบบงบประมาณ จัดทำคำขอให้พัสดุผ่าน
อินเตอร์ 

1 โปรแกรม 80,000 บาท  

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.คณะกรรมการตรวจสอบประจำวิทยาลัยฯ ตลอดจนผู้บริหาร สามารถสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลได้ 

2.สามารถตรวจสอบภายในวางแผน และดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เนื่องจากจะช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนการทำงานจากเอกสาร,แหล่งข้อมูล 

หรือลิงค์ข้อมูลต่างๆรวมทั้งผู้ถูกตรวจสอบยังสามารถติดตามสถานะหรือผลลัพธ์จากการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

3.สร้างมาตรฐานในการทำงาน สามารถใช้เครื่องมือกระบวนการเดียวกันในการตรวจสอบหน่วยรับ 

ตรวจต่างๆให้เกิดมาตรฐานและการประเมินผลที่ได้มีรูปแบบเดียวกัน 

4.สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ช่วยในการตัดสินใจ หรือช่วยในการบริหารจัดการ/วางแผนการ

ปรับปรุง 

กระบวนการทำงานในปัจจุบันได้ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสด ุ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานพัสดุในการครอบคลุมการทำงาน

ของงานพัสดุ 
 

เชิงคุณภาพ ฐานข้อมูลที่มีการครอบคลุมปฎิบัติงานให้สะดวกแก่การใช้งานได้
ตามระเบียบสำรักนายกรับมนตรี ฯ และถูกต้องเรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 
2563 

เชิงค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 80,000  บาท 
 

 

 

 

ลงชื่อ.....นายชัยฤกษ์   ภุมราดี...........ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
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ฝ่ายวิชาการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย.......วิชาการ............... 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์............... 

1. ชื่อโครงการ :สร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา………………………… 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ตำแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

โทรศัพท์ ......098-5056146........ โทรสาร.......055-832043..... 

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

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
3.การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
5.การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
16. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนเข้า

สู่มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มี
มาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาต ิพ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

 
2.การผลิตและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจยั และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองใน 
ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตร
อาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญในการ
เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้สาขาการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใน
ปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศกึษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการ 
กระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการ
ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีกา รสื่อสาร 
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

ดังนั้นเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว และเพ่ิมศักยภาพในการทำงานและการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดทำโครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลากหลายเพื ่อผลักดันการ
ดำเนินการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลของประชาคมอาเซียนให้สอดรับต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สนทนากับเจ้าของภาษา 

- ความเร่งด่วน 

เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากสนทนากับเจ้าของภาษามาเพ่ิมทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา สู่สังคมอาเซียน 

สถานภาพของโครงการ 
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 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.......อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 0 
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป 0 

รวมจำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

           10.1  นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
11.1 นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จำนวน
บุคลากรอาจมี
การ
เปลี่ยนแปลง 

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง 
 

 
2 คัน X 1 วัน 
 
 

 
2 คัน 
 
 

 
4,500 
 
 

 
9,000 
 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
    9,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          13.1. นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 ได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

13.2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 95  

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการ........โครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 
ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ครั้ง 

เชิงคุณภาพ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับการ
อบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ 

คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 9,000 บาทในการจัดกิจกรรม บาท 

ลงชื่อ.......... (นางพรทิพย์  อุ่นเรือน)....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางวาสนา  สุขใจ ตำแหน่ง ครู คศ.2 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวติิที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

17.  
18. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนา

ศักยภาพบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จะทำให้พบกับประสบการณ์ตรง และมี
แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึ้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

................................................................ .......................................................................... .. 
- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง  
6.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน  
6.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
6.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 40 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 40 
คน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ

หลังจากจบการศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา     เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถ 

1 คัน 5,000 บาท 5,000 บาท  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวม    5,000 บาท  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 
บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 14.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2563 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

40 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  

 
 

ลงชื่อ......นางวาสนา  สุขใจ......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงการ : เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางวาสนา  สุขใจ ตำแหน่ง ครู คศ.2 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้งการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

19.  
20. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการให้มี
มาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวยั และการ
สร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดั
การศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาขึ้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

............................................................................................................................. ........................................ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................. .........................................................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
6.2 เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  
6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้รายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา     เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
ภายนอก จำนวน 1 คน 

6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600 บาท  

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม    3,600 บาท  
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
100 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,600 บาท  

 

 

ลงชื่อ.........นางวาสนา  สุขใจ.........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อโครงการ : แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางวาสนา  สุขใจ ตำแหน่ง ครู คศ.2 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
3.การพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

21.  
22. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อันนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสอน ของนักเรียน นักศึกษาก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพ และ
การดำเนินชีวิตในสังคมช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเพื่อสนองนโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

............................................................................................................................. ............. 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................... .............................................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือกระตุ้นความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
6.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
6.4 เพ่ือสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันทางทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้าน
วิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความตระหนักมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา     เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-เงินรางวัล 

   3,000  

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม    3,000 บาท  
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หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 ได้นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับ อศจ. 
14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 คน 
เชิงคุณภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  

 

 

ลงชื่อ...........นางวาสนา  สุขใจ............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า แผนกไฟฟ้ากำลัง 

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

ตำแหน่ง……………ครู คศ.2  ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง…โทรศัพท์……055-832043…………… 

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

โทรศัพท์เคลื่อนที…่………0869299328……………………. 

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

2. ความสำคัญชอบโครงการ/หลักการและเหตุผล   

  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543  

รวมระยะเวลาตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  19   ปี  เพื่อเป็นการปรับปรุงและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ในการ

จัดภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ให้

เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้เกิดความพร้อม  ความปลอดภัยสูงสุดต่อการเรียนการสอน   

การทำกิจกรรมต่างๆ     แล้วยังสามารถเข้าระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป    

ดังนั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จึงเห็นสมควรปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า โดยมี

พ้ืนที่ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร  รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  150  ตารางเมตร     

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือเป็นการจัดภูมิทัศน์ภายในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังให้ดีขึ้น   
3.2  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 
3.3  เพ่ือทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

4.1 ไดม้ีอาคารเรียนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าที่กันแสงแดดและฝน 
4.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  มีอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานที่ป้องกันแสงแดดและฝนได้ 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  คร-ูนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ดำเนินการ:  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน คำชี้แจง 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าวัสดุปรับปรุง
หลังคาพร้อมค่าแรง 

2. ค่าวัสดุปรับปรุงพื้น
คอนกรีตพร้อม
ค่าแรง 

 

 

150 ตาราง

เมตร 

150 ตาราง

เมตร 

 

  73,450 บาท 

 

48,000 บาท 

 

73,450  บาท 

 

48,000   บาท 

 

 

รวมทั้งสิ้น   121,450 บาท  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1 ได้มีอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้ากันแสงแดดและฝน ขนาด 150  ตารางเมตร 
8.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้มีอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้ากันแสงแดดและฝน ขนาด 

150  ตารางเมตร 

1 หลัง 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่

สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา กันยายน 2563  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

121,450 บาท  
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สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจำนวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ดำเนินงา

น 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ     
มีห้องเก็บ

เครื่องมือ-

ครุภัณฑ์ 

แผนกไฟฟ้า

กำลัง 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

121,4

50 

   

2.  ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ  
   

3.  ประชุมวางแผน  
   

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง  
   

5.  ดำเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     
รวมเงิน 121,4

50 

   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 121,4

50 

   

 

 

หมายเหตุแบบเสนอโครงการผิดแจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ  นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  ประจำปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………นายชัยฤกษ์  ภุมราดี……………… 
ตำแหน่ง……………ครู คศ.2  ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง…โทรศัพท์……055-832043…………… 
โทรสาร……………055-832043…………………………………………………….
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………0869299328……………………. 
E-mail……………………chairerk_@hotmail.com………………………….…... 
2. ความสำคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล    

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ กำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ    

ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ        การ

เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียน        ได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้     อย่า ง

ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ

มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน   อาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก

เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพผู้เรียน 

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัดจัด

กิจกรรมแนะนำอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขางานที่

ตนเองเรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานหลังจากที่ตนเองได้เรียนจบในสาขางานนั้น ๆ แล้ว ทั้งยังเป็นการสร้าง

เสริมทัศนคติที ่ดีต่อการทำงานในสายงานอาชีพของตนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ รู้จักตนเองและมีความรู้ที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 

 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้นำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับสาขางานที่เรียน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับทักษะอาชีพที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพจากสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้ากำลัง 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านไฟฟ้ากำลัง 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
  4.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านไฟฟ้ากำลัง 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  คร-ูนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ดำเนินการ:  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 (  ) เงินงบประมาณ  (  ) เงินบำรุงการศึกษา  (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา  (    ) แหล่งอื่น งบสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น

ใหม่ 

กิจกรรม จำนวน หน่วย หน่วยละ รวม 

ค่ารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง 40 คน 100 บาท 4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 4,000  บาท 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.1 นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้ากำลัง 
8.2 ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบ

การศึกษา 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 40 คน. 

เชิงคุณภาพ ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
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เชิงเวลา กันยายน 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท  

สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจำนวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 

งบ

ดำเนินงา

น 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์

ตรงกับสาขาวิชา

แผนกไฟฟ้ากำลัง 

แผนกไฟฟ้า

กำลัง 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

4,000    

2.  ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ดำเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 4,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,000    

หมายเหตุแบบเสนอโครงการผิดแจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง 

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

ตำแหน่ง……………ครู คศ.2  ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง…โทรศัพท์……055-832043…………… 

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

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

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

2. ความสำคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล   

  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543  

รวมระยะเวลาตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  19   ปี  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการ

จัดภูมิทัศน์ภายในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยฯ  เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้

เกิดความพร้อม  ความปลอดภัยสูงสุดต่อการเรียนการสอน   การทำกิจกรรมต่างๆ     แล้วยังสามารถเข้า

ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป    

ดังนั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จึงเห็นสมควรปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนด้วยการปูพ้ืนกระเบื้อง  โดยมี

พ้ืนที่ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  800  ตารางเมตร     

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.4  เพ่ือเป็นการจัดภูมิทัศน์ภายในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังให้ดีขึ้น   
3.5  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น 
3.6  เพ่ือทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

4. ผลผลิตโครงการ(Output) 

1. ไดม้ีห้องเรียนที่ปูพ้ืนกระเบื้อง จำนวน 800  ตารางเมตร 
2. นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

5.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome):  มีห้องเรียนที่ปูพ้ืนกระเบื้อง จำนวน 800  ตารางเมตร 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  คร-ูนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

7. พ้ืนที่ดำเนินการ:  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอ่ืน……………… 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน คำชี้แจง 

ค่าใช้สอย 

3. ค่ากระเบื้องพร้อม
วัสดุปูกระเบื้อง 

4. ค่าแรง 
 

 

800 ตาราง

เมตร 

800 ตาราง

เมตร 

 

220  บาท 

 

120 บาท 

 

 176,000 บาท 

 

96,000  บาท 

 

 

รวมทั้งสิ้น   113,600 บาท  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

8.3 ได้มีห้องเรียนที่ปูพ้ืนกระเบื้อง จำนวน 800  ตารางเมตร 
8.4 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีห้องเรียนที่ปูพ้ืนกระเบื้อง  จำนวน 800  ตร.

ม. 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่

สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา กันยายน 2563  

เชิง

ค่าใช้จ่าย 

113,600 บาท  
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สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 

หมวดเงิน  (ระบุจำนวนเงิน : 

บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดำเนินงาน 

งบ

ลงทุน 

งบ

รายจ่า

ยอื่น 

งบอุดหนุ

น 

1.  เสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
    

มีห้องเก็บ

เครื่องมือ-

ครุภัณฑ์ 

แผนกไฟฟ้า

กำลัง 

วิทยาลัยการ

อาชีพพิชัย 

113,600    

2.  ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ     

3.  ประชุมวางแผน     

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง     

5.  ดำเนินโครงการ     

6.  สรุปรายงานผลโครงการ     

รวมเงิน 113,600    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 113,600    

 

หมายเหตุแบบเสนอโครงการผิดแจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

1. ชื่อโครงการ : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

E-mail : ………………-………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
23. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ได้ดำเนินตามแผนแม่บท อพ.สธ. ดังนั ้นว ิทยาลัยการอาชีพพิชัย               

จึงเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ จากการ

ดำเนินงานที่ผ่านมา ผู ้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความสำนึก ในพระมหา

กรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น มีความรักและหวงแหน

พรรณไม้หลากหลายชนิดที่อยู่ในตัว ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยและ ใน

ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ และเป็นการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมครู ใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการควบคู่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยใช้พื้นที่ศึกษาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและปฏิบัติจริง มีความตระหนัก เห็นคุณค่า มีจิ ตสำนึกในการอนุรักษ์

พรรณไม้ต่างๆ ใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศึกษาพรรณไม้ ซึ่งสามารถศึกษา

หาความรู้และ              ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความเร่งด่วน 

.................................................................................... ..................................................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้พรรณไม้หลากหลายชนิด ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                   

และห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากพรรณไม้ในสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชศึกษาท่ีจัดเป็นองค์ประกอบแต่ละด้านของห้องงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรตระหนักมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
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ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร ๕๐ 
นักเรียน นักศึกษา ๖๐๐ 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน ๖๕๐ 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจำนวน ๖๕๐ คน ได้เรียนรู้พรรณไม้ต่างๆจากสถานที่จริง         

และปฏิบัติจริง 

2. มีชั้นวางข้อมูลพืชศึกษาครบองค์ประกอบในห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๒ 

ตัว  

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและห้องงานสวนพฤกษศาสตร์เหมาะสมในการศึกษาเรียนรู้ 

2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้เรียนรู้พรรณไม้ต่างๆจากสถานที่จริงและปฏิบัติจริง 

3. นำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 110 บาท 2,200 บาท 
2 กระดาษ 100 ปอนด์ A4 20 ห่อ 279 บาท 5,580 บาท 
3 กระดาษแข็งขนาด A3 หนา 300 แกรม 5 ห่อ 300 บาท 1,500 บาท 
4 ดินสอ ยางลบ ไม่บรรทัด สีไม้ 50 ชุด 50 บาท 2,500 บาท 
5 เข็มทิศ 5 อัน 200 บาท 1,000 บาท 
6 เทปวัดระยะ TOPLON/50 M 2 อัน 720 บาท 1,440 บาท 
7 ชั้นวางพืชศึกษา อลูมิเนียม (5 ชั้น) 2 ตัว 4,000 บาท 8,000 บาท 
8 แผ่นชื่อพันธุ์ไม้ อะคริลิก 30 แผ่น 1,000 บาท 30,000 บาท 
9 ค่าอาหารและอาหารว่างในการอบรม 2 ครั้ง 4,000 บาท 8,000 บาท 
10 วิทยากร (ค่าที่พัก, ค่าตอบแทน) 1 ครั้ง 5,000 บาท 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 65,220 บาท 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีความพร้อมและเหมาะสมใน

การศึกษาเรียนรู้ 

15. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้พรรณไม้ต่างๆจากสถานที่จริงและปฏิบัติจริง 

16. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมย่างเป็นรูปธรรม 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๕๐ คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมย่างเป็นรูปธรรม 
- 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 65,220 บาท 

 

 

ลงชื่อ.......นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ.........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาการบัญชี 
1.ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 
2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์ ตำแหน่ง ครู พนักงานราขการ 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

24.  
25. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนา

ศักยภาพบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จะทำให้พบกับประสบการณ์ตรง และมี
แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึ้น 

5.สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

............................................................................................................................. ............... 
- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง  
6.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน  
6.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
6.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             



149 
 

 

 

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 40 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 40 คน 
11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
หลังจากจบการศึกษา 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา     เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถ 

1 คัน 5,000 บาท 5,000 บาท  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวม    5,000 บาท  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 
บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 14.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
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14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2563 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนก
วิชาการบัญชี 

40 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  

 
 

ลงชื่อ......นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย แผนกวิชาการบัญชี 
1.ชื่อโครงการ : เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้งการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

26.  
27. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิม่ประสิทธิภาพบรหิารจดัการให้มี
มาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดั
การศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาขึ้น 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

......................................................................................................... ............................................................ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
6.2 เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  
6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 100 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาการบัญชี  
11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้รายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา     เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
ภายนอก จำนวน 1 คน 

6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600 บาท  

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม    3,600 บาท  
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 



154 
 

 

 

14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
100 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,600 บาท  

 

 

ลงชื่อ.........นางวาสนา  สุขใจ.........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
28. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเป็นอย่างยิ ่ง เพราะได้ผู ้เร ียนมี

ความสามารถและ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและพัฒนาเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับ                    

สถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการ 

 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือเพ่ิม ปริมาณผู้เรียนและเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

………………………….-…………………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

.............................................................. ........................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น

เลิศ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 8 คน 
นักเรียน นักศึกษา 120 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 128 คน 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีจำนวน 4 สาขาวิชา  

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

- ครูฝึกประสบการณ์ มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

มากขึ้น 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - 5,000  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - 15,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 

- พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
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- การประกันคุณภาพ   ภายในมาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 

 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน  8  คน 

นักศึกษาฝึกอาชีพ  จำนวน  120  คน 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ -   ครูฝึกประสบการณ์   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการมากข้ึน 
-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จำนวน 
20,000 บาท 

บาท 

 

 

ลงชื่อ.....นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์...ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้นักศึกษาระบบทวิภาคี  มีความรู้  ความเข้าใจแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา  ตามที่วิทยาลัยฯกำหนด 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………..-…………………………………………………….. 
- ความเร่งด่วน 

.......................-.................................................................................................... ......………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือทราบถึงแนวทางในการจัดระบบดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกับ  สถานประกอบการ 

2. เพ่ือกำหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
5. เพ่ือนิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกอาชีพ 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ 
 

           
ขออนุมัติโครงการ 

 

           
ดำเนินงานโครงการ 

 

           
สรุปผลการดำเนินงาน 

 

           
รายงานผล 
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 8 คน 
นักเรียน นักศึกษา 120 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 128 คน 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ครูประจำแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จำนวน  120  คน  

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

-   ครูประจำแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และการ

ติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการ 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - 10,000  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - 15,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบแนวทางในการจัดระบบการดำเนินงานฝึกปฏิบัติของหน่วยงาน และสถานประกอบการ 

2. เพ่ือกำหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

3. เพื ่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที ่ร่วมจัดการศึกษา                     

ระบบทวิ ภาค ี
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4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที ่ 2.5   

ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูประจำแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จำนวน  120  คน 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ -   ครูประจำแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการ
เตรียมความพร้อม และการติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จำนวน 
25,000 บาท 

บาท 

 
 

ลงชื่อ.........นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นาม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
2. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทยีม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯเป็น

ต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เตรียมความพร้อมในการ เรียน  รับทราบ

รายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามท่ีวิทยาลัย

ฯกำหนด  

จึงสมควรให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ

เรียน  อีกท้ัง  นักเรียนได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษา  และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัย

การอาชีพพิชัย  ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

4.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………..-……………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

..................................................................................................................... .................………… 

..................................................................................................................... .................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

3.เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย  แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ 
 

           
ขออนุมัติโครงการ 

 

           
ดำเนินงานโครงการ 

 

           
สรุปผลการดำเนินงาน 

 

           
รายงานผล 

 

           
 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร ร้อยละ 80  
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน ร้อยละ 80  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

บุคลากรจากสถานศึกษา  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. เข้าร่วมโครงการ 

ปฐมนิเทศร้อยละ 80  

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัย

ฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - -  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - -  
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หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

12.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีความความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

3.นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

เพื่อเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ                 
ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี ้ที ่ 2. 5                     
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บคุลากรจากสถานศกึษา  นกัเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดบั ปวช. 

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 

ครั้ง 
คน 

เชิงคุณภาพ นกัเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดบั ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจ
ระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลยัฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียน
การสอนระบบทวิภาค ี

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศกึษามีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสตูรร่วมกบัสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย 1 มีการใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ด้รับการอนมุตัคิรบถ้วน จ านวน - บาท บาท 
 
 

ลงชื่อ......นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.ชื่อโครงการ : สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นาม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
3. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะทำให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและ
สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  

ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดทำโครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น  
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกท้ังจัดอาจารย์ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือที่จะให้
คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ ่งที ่สำคัญยิ ่ง ตลอดจนประเมินผลนักเรียนที ่ชัดเจนจะทำให้การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
……………………..-………………………………. 

- ความเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท 

วิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 

2.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานจากสถานประกอบการ 

3.นักเรียนสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ 
 

           
ขออนุมัติโครงการ 

 

           
ดำเนินงานโครงการ    

 

        
สรุปผลการดำเนินงาน    

 

        
รายงานผล       
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 200 คน 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน 200  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพ  

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จำนวน 200 คนมีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 

-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จำนวน 200 คนมีเจตคติที่ดีในการทำงาน 

-    นักเรียน  ระดับชั ้น ปวช. ทุกแผนกวิชา จำนวน 200 คนสามารถแก้ไขปัญหาจาก                      

การปฏิบัติงาน 

11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - -  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - -  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานจากสถานประกอบการ 

3. นักเรียนสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 
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4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที ่ 2.5   

ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน ทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน  

200  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ -   นักเรียน  จำนวน 200 คน มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-   นักเรียน  จำนวน 200 คน มีเจตคติท่ีดีในการทำงาน 
-   นักเรียน  จำนวน 200 คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชงิค่าใช้จ่าย มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน  
จำนวน - บาท 

บาท 

 
 

ลงชื่อ.......นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นาม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
4. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯเป็น

ต้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบรายละเอียดและข้อ

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา  ตามที่วิทยาลัยฯกำหนด  

จึงสมควรให้นักศึกษาระบบทวิภาคี  ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการเรียน  

อีกท้ัง  นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษา  เพื่อนนักศึกษาใหม่  และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธ

กิจของว ิทยาล ัยการอาช ีพพิช ัย  ในด้านการพัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีค ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                        

การอาชีวศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………….-………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

.............................................................................................................. ........................………… 

......................................................................................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

3. เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ    เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ 
 

           
ขออนุมัติโครงการ 

 

           
ดำเนินงานโครงการ 

 

           
สรุปผลการดำเนินงาน 

 

           
รายงานผล 
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน ร้อยละ 80  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

บุคลากรจากสถานศึกษา  นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80  

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ   

และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - -  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - -  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

3. นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรจากสถานศึกษา  นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  ระดับ 

ปวส. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 
ครั้ง 
คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. มีความรู้  ความเข้าใจ
ระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่
การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน  
จำนวน - บาท 

บาท 

 
 

ลงชื่อ.......นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.ชื่อโครงการ : สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นาม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

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

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

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
5. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวจิัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะทำให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและ

สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  

ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ขึ้น 

เพ่ือใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกท้ังจัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) เพ่ือที่จะให้

คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา ที่ชัดเจนจะทำให้การฝึก

อาชีพของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………-………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

............................................................................ ..........................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา (ทวิภาคี)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

2.เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทำงานจากสถานประกอบการ 

3.นักศึกษาสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ 
 

           
ขออนุมัติโครงการ 

 

           
ดำเนินงานโครงการ 

 

           
สรุปผลการดำเนินงาน 

 

           
รายงานผล 

 

           
8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 200 คน 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จำนวน  100  คน  

เข้าร่วมสัมมนาการฝึกอาชีพ  

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จำนวน  100  คน  มีความรู้                    

ความเข้าใจจาการสัมมนา 

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จำนวน  100  คน มีเจตคติท่ีดี                  

ในการทำงาน 

-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จำนวน  100  คน สามารถแก้ไข

ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 
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12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - -  
2.ค่าวัสดุ - - - -  
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - -  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักศึกษาได้ร ับการติดตามการฝึกอาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงประเภทวิชา                     

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

2.นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทำงานจากสถานประกอบการ 

3.นักศึกษาสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

4.เพื่อเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับ

คุณภาพในการฝึกงาน 

14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

จำนวน  100  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกอาชีพ 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ -  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                   
จำนวน  100  คน มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                  
จำนวน  100  คน มีเจตคติท่ีดีในการทำงาน 
-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                    
จำนวน  100  คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิงค่าใช้จ่าย มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน  
จำนวน - บาท 

บาท 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

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

ตำแหน่ง……………ครูพิเศษสอน…………โทรศัพท…์…………055-832043……………………………………………………… 

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

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

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บน
คุณภาพชีวิ
ติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
4. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้งโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดั
การศึกษา 
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4. ความสำคัญชองโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในช่วงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน

บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย

รูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความ

น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  องค์ความรู้และตำราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเก่าที่

จะต้องถูกกำจัดทิ้ง 

 จากแนวโน้มดังกล่าว  ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมี

ต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลก

อนาคต สื ่อเทคโนโลยีจะเป็นสื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตที ่สามารถเรียนรู ้ได้ ในทุกที ่ทุกเวลา เพียงแค่มี

โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ 

           การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้ เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียน                

ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง  ๆ ที่ครูนำมาใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วย

ส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ ายและรวดเร็วขึ้น 

รวมทั้งจะช่วย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง

ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึงเป็น

สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่ อการการเรียนรู ้และนวัตกรรมต่าง  ๆ ได้อย่าง

หลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 

- ความเร่งด่วน 

ครูนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ในการ

คิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย        
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 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีสื่อการเรียนการสอนนำไปใช้ในการ

เรียนการสอนกับผู้เรียน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ   ✓          
ขออนุมัติโครงการ      ✓       
ดำเนินงานโครงการ      ✓       
สรุปผลการดำเนินงาน       ✓      
รายงานผล       ✓      

8. สถานที่ดำเนินโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 26 
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 26 
10. ผลผลิตโครงการ(Output) 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายการ  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื ่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

นำไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

11. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563 สามารถใช้เป็นแนวทางการ

บริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพ และมีแผนการดำเนินการในระยะยาว 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
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 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
 

 
จำนวน 
26  คน 
จำนวน 
26 คน 

 

 
80 
50 
 

1,000 

 
2,080 
1,300 

 
1,000 

 
2,080 
1,300 

 
    1,000 

 

2.ค่าวัสดุ      
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  1,000 1,000  
4.รวม   4,380 4,380  

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้สามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                 

โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายการ  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการสอนนำไปใช้ในการเรยีน

การสอนกับผู้เรียนอย่างน้อยคนละ  1 รายวิชา 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ . ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียน

การสอนนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียน 

จำนวนอย่างน้อย 

1 รายวิชา 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ

เทคโนโลยี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ร้อยละ 80 ของ 

ผู้เข้ารับการอบรม 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย 4,380บาท  

  

ลงชื่อ นายนพดล  พัดจันทร์หอม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 



183 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นายธนกฤต………จันทร์แจ้งตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

โทรศัพท์ 055-832043   โทรสาร...055-832043.. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

5. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา 2551 มาตรา 6 ได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมว่า ต้องเป็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา ให้สูงขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงาน และในมาตรา 11 กำหนดให้สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษามีบทบาทหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและพัฒนา
แผนกำลังคน สนับสนุน กำกับและดูแลระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 
    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 โดยการวัดผลและประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบ
การศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ในด้าน 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
    งานวัดผลและประเมินผลจึงได้กำหนดระบบการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนนักศึกษา 
ให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ คือ การสอบวัดผลทางการ
เรียนภาคเรียนที่  2/2562  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563  การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เตรียมความพร้อมและและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

..................................................................................................................... .................………… 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครูสอนวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6.2   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6.3   เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6.4   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) ก่อนจบการศึกษา 
6.5   เพ่ือประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ    /         
ขออนุมัติโครงการ    /         
ดำเนินงานโครงการ     /        
สรุปผลการดำเนินงาน     /        
รายงานผล      /       

 
8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 644 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 644 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

10.1   นักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินผลตามสภาพจริง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียน 
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     10.2   นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการประเมินมาตรฐาน  
วิชาชีพ 

10.3   นักเรียน  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
(V-NET) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

     10.4   นักเรียน  นักศึกษาผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  ในสาขาท่ีเรียนผลลัพธ์
โครงการ (Outcome) 

10.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือและการ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย 

    10.2  นักเรียน นักศึกษา มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
    10.3  นักเรียน  นักศึกษามีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 

10.4  นักเรียน  นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่สำเร็จการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ    20 ,000  
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือ  และ
การวัดประเมินผลที่หลากหลายในภาคเรียนที่ 2/2562และ 1/2563 ครบทุกคน ทุกชั้นปี 

    11.2  นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3และปวส.2 มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
   11.3  นักเรียน นักศึกษา มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) 
    11.4  นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1ในสาขาอาชีพที่สำเร็จ
การศึกษา 
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12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ทุกสาขาวิชา  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลให้ได้รับ

การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000  

 
 

ลงชื่อ นายธนกฤต  จันทร์แจ้ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย........วิชาการ........ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน.....วิทยบริการและห้องสมุด......... 

1.ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการรักการอ่าน 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวดาเรศ   โท้หลำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์   0946346184   โทรสาร...............-............... 

E-mail : Dares2521@Icloud.com 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

6. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

4.การสร้าง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและห้องสมุด ได้เห็นถึงสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

การอาชีพพิชัย ถึงสภาวะการอ่านหนังสือ การค้นหาตำราเรียน และความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน ซึ่ง

ในปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมากกว่า 80 % ไม่เข้าใช้บริการห้องสมุด โดย

เห็นได้จากยอดการใช้บริการ เพราะนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ติดมือถือ สมาท์โฟนและคอมพิวเตอร์  

 จึงได้เกิดโครงการรักการอ่าน โดยจะจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านหนังสือให้กับนักเรียน 

นักศึกษา เพื่อกระตุ้นการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษา  และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของงานวิทย

บริการและห้องสมุด 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมากกว่า 80 % ไม่เข้าใช้บริการห้องสมุด 

นักศึกษาส่วนใหญ่ติดมือถือ สมาท์โฟนและคอมพิวเตอร์  

- ความเร่งด่วน 

โดยจะจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านหนังสือให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือกระตุ้นการอ่านให้กับ

นักเรียน นักศึกษา  

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส่งเสริมการรักการอ่านในนักเรียน นักศึกษา 

สร้างกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 100 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่าน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการรักการอ่านในนักเรียน นักศึกษา และสร้างกิจกรรมเสริม

เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้น 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
    

   3,000 ของรางวัลให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรัก
การอ่าน (เช่น ชุด
อุปกรณ์การเรียน 
กระเป๋า สมุดโน้ต 
เป็นต้น) 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการรักการอ่านในนักเรียน นักศึกษา และสร้างกิจกรรมเสริม

เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้น 

14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ....ส่งเสริมการรักการอ่าน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรัก

การอ่าน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการรักการอ่านในนักเรียน 
นักศึกษา และสร้างกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน
มากขึ้น 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000  

 

 

ลงชื่อ.......นางสาวดาเรศ   โทห้ลำ.............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย  วิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน วิทยบริการและห้องสมุด 
1.ชื่อโครงการ :  ห้องสมุด 4.0 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวดาเรศ   โท้หลำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์   0946346184   โทรสาร...............-............... 

E-mail : Dares2521@Icloud.com 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
7. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแบบแผนพัฒนาภายใต้ “ประเทศไทย4.0” ซึ่งมีการผลักดันการ 

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  วิจัย และพัฒนาตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา ในขณะที่สังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุค

ของดิจิทัล การพัฒนาแหล่งความรู้ด้านการศึกษา ในรูปแบบสื่อดิจิทัล  ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในรูปแบบ eBook 

และสื่อสีดีโอออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศการ 

เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น สามรถเข้าใช้งานเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่าง ๆ     ที่ผู้ใช้งานมีอยู่ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา 

- ความเร่งด่วน 

สื่อดิจิทัลแบบออนไลน์คือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านสัญญาณ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ดังนั้นในสถานศึกษาจำเป็นต้องใช้

ระบบเหล่านี้ 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เพ่ือให้สามารถจัดการสื่อดิจิทัลที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้สามารถดึงสื่อดิจิทัลได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชั่วโมง 

เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าถึงห้องสมุดมากข้ึน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 700 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 740 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

สื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จำนวน 740 คน เข้าถึงสื่อดิจิทัลมากข้ึน 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 1  ชุด 100,000 100,000 ระบบIcoud 
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือให้เกิดคลังความรู้ในรูปแบบของ ระบบห้องสมุดดิจิทัล 

2.เกิดการพัฒนารูปแบบของการให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของสถานศึกษา 

14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ ห้องสมุด 4.0 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สื่อดิจิทัล 1 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 740 
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2563 1 
เชิงค่าใช้จ่าย ระบบIcoud 100,000 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ .......ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

โทรศัพท์ 055-832043        โทรสาร..............-............... 
E-mail : ……………………-………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

6.  
7. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที ่มี
คุณธรรม จริยธรรม และ มีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย “หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม” 
ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง เป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดย
กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ)  นโยบาย “หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม” มุ่งหวัง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรียน โดยครูปรับบทบาทการสอนเพ่ือเอ้ือ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมากข้ึนในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์
และรู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งมี
โอกาสได้พัฒนาจิตใจให้เห็นคุณค่าของการเป็นคนดี ทำความดี ทำประโยชน์ เพื่อผู้อื่น และสังคม
ส่วนรวม สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย จัดตารางเรียนให้
เหมาะสมและเอ้ือกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

โรงเรียนที่เข้ารับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมมีความต้องการให้วิทยาลัยฯจัดทำ
เกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ได้เรียนในหลักสูตร 
นักเรียนหลักสูตรแกนมัธยมในแต่ละเทอมมีจำนวนมาก วัสดุในการทำนามบัตรไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

- ความเร่งด่วน 
มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับทำใบ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยมให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนทีด่ำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ..โรงเรียนเรียนศรีนคร, โรงเรียนนายาง, 
โรงเรียนนาอิซาง, โรงเรียนบ้านโคนพิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 400 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ 6  โรงเรียน 
 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการของตนเอง และมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนสายอาชีพ 
 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ตลับหมึก Brother MFC-J200 1 ชุด 1,400 1,400  
2.สมุดบัญชี 2/60 ปกเคลือบ PVC 2A 
   (60 แผ่น)  

5 เล่ม 40 200  
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3.กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80G/500 IDEA  
   WORK 80 แกรม 

5 รีม 110 550  

4.กระดาษปกการ์ดขาว 50 แผ่น  
   150 แกรม 

18 ห่อ 49 882  

5.ลวดเย็บ No.10-1 M MAX  24 กล่อง 8 190  
6.คลิปหนีบหูพับดำ TEX No.108 3 กล่อง 51 153  
7.คลิปหนีบหูพับดำ TEX No.109 3 กล่อง 41 123  
8.ลวดเสียบอีซ่ี No.426 700 ตัว 1  กระปุก 85 85  
9.ซองเอกสารน้ำตาล 555 ขยายข้าง KA   
    ครุฑ 229x324 

1 มัด 220 220  

10.ซองขาวพิมพ์ ครุฑ 555 9/100  
    108x235 

3 มัด 34 102  

11.สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 50 แผ่น 1 ห่อ 95 95  
รวมทั้งสิ้น 4,000   

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ  6  โรงเรียน 
2.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการของตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนสายอาชีพ 

 
14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ โรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม
โครงการ   

6 โรงเรียน 
400 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการ
ของตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ 
เชิงคา่ใช้จ่าย   

 
 

ลงชื่อ..   (นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ)..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อโครงการ : การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

E-mail: ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
8. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแขง่ขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5. การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้

ความสามารถในการปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผลและการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรฐานมรรถนะที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน(PjBL) และเน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญตามความพร้อม ความสนใจและศักยภาพ ของผู้เรียน โดยมี

ครูเป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ซึ่งการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดง

ให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา สามารถทำได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านการความรู้ในการท 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

..................................................................................................................... .................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการใช้พลังงาน 

เพ่ือปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับ

นักเรียน นักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 300 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 300 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียนนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม ได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หนว่ยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    0  
2.ค่าวัสดุ    0  
3.ค่าจ้างเหมา    0  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    0  

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

 



202 
 

 

 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นทีม 
จำนวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นทีมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จำนวน 300 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 0 0 

 

 

ลงชื่อ...... (นางนิตยา  บุญเลศิล้ำ).....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อโครงการ : วันวิชาการ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
9. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยเน้นให้วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของ

ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวิชาการเป็นการ

เผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาให้สังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของ

ผู้เรียนที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถความรู้

ต่างๆ ในเชิงวิชาการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกัน 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. เพ่ือนำผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอำเภอพิชัย 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน - 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  

 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 

- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 

- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    10,000  
2.ค่าวัสดุ    50,000  
3.ค่าจ้างเหมา    20,000  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    80,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. นำผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

3. ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 
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4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอำเภอพิชัย 

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันวิชาการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และนำความรู้ไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ - ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 
แห่ง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

80,000 80,000 

 

 

ลงชื่อ.... (นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ).....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ : นิเทศการสอนครูผู้สอน 
2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
10. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วน

เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหมาย   แต่หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้น  พร้อมที่จะรับการประเมินภายใน และภายนอก  
การนิเทศการเรียนการสอน   จึงหมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ครูมีความพึงพอใจ และมีกำลังใจ 
ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย    อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก   

  การนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการ
นิเทศมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญกำลังใจและมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม       
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดรักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้นอยู่เสมอเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่
ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่
เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมา
ใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู ้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
วิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของให้สูงขึ้น  

  ฝ่ายวิชาการ จึงไดจ้ัดทำโครงการนิเทศการสอนครูผู้สอนนี้ขึ้นมา เพ่ือให้การนิเทศภายในของครู 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  มุ่งพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้การ
จัดการศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- ความเร่งด่วน 

.................................................................................................................................. ....………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือนิเทศการสอนของครู   ให้การสนับสนุนพัฒนางาน   สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 
8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 25 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 25 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ครู  25  คน ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ครูมีความพึงพอใจและมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ดำเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้
สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย    
อีกท้ังผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

 
12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    2,000  
รวมทั้งสิ้น    2,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญกำลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ครูมีความพึงพอใจและมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงานใด ๆ 
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ 
จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย    อีกทั้งผ่านการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอก 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการนิเทศการสอนครูผู้สอน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู  25  คน ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ อย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 
จำนวน 25 คน 

เชิงคุณภาพ ครูมีความพึงพอใจและมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการดำเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษา
ไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จาก
สถานศึกษาทุกฝ่าย    อีกท้ังผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

 
 

ลงชื่อ... (นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ)..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

E-mail : ……………………-…………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
11. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน  
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทยีม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเ รียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นสถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 

2. เพ่ือมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตร 

4. เพ่ือให้มีการประเมินหลักสูตร 

5. เพ่ือให้มีการนำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปใช้ 

สถานภาพของโครงการ โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมตัิโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 26 
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นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน  
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. แผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

 2.  สถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นได้มีสาวนร่วมในการจัดการศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    2,000  
รวมทั้งสิ้น    2,000  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น 

2. สถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นได้มีสาวนร่วมในการจัดการศึกษา 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับ
ชุมชนสถานประกอบการ 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - พัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นจำนวน   26  คน คน 

เชิงคุณภาพ - ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - 

เชิงเวลา     ตุลาคม  2562  –  กุมภาพันธ์  2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000  บาท   บาท 

ลงชื่อ.... (นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ)............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อโครงการ .......การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.  ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ำ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

E-mail : ……………………-………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

12.  
13. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นการสนองนโยบาย ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

ปฏิรูปวิธีสอบ และเพ่ือเป็นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการ คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัติในสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาหลักสูตร                 

ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการลงในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

.................................................................................................................... ..................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 

2. เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ครบทุกรายวิชา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 25 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน  
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ครู  25  คน และสถานประกอบการจำนวน  12  แห่งเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน

ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    0  
2.ค่าวัสดุ    0  
3.ค่าจ้างเหมา    0  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    0  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 

- ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครบทุกรายวิชา 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู  25  คน และสถานประกอบการจำนวน  12  แห่งเข้าร่วมการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

เชิงคุณภาพ ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนา
หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 0  

 

 

ลงชื่อ.... (นางนิตยา  บุญเลิศล้ำ)........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวัดผลและประเมินผล 

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นายธนกฤต  จันทร์แจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล. 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ทีส่อดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

14. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศกึษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ 
มุ่งม่ัน ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันนำไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตใน
สังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 

4. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันนำไปสู่ประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ  

- ความเร่งด่วน 
..................................................................................... .................................................………… 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือช่วยกระตุ้นความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
4. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

ต่อไป 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ  /           
ขออนุมัติโครงการ  /           
ดำเนินงานโครงการ  /           
สรุปผลการดำเนินงาน   /          
รายงานผล   /          

7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ภาค ชาติ  

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนัก 

มุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    45,420  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในทักษะสาขางาน 

2. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
เชิงคุณภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 
 

เชิงเวลา พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย  45,420 

ลงชื่อ.นายธนกฤต  จันทร์แจ้ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โครงการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563  
(แผนกวิชาช่างยนต์) 

     

หมายเหตุ ไม้ได้เสนอโครงการเข้าแผนตามรองฝ่ายวิชาการแจ้ง งานวางแผนได้แจ้งถามโครงการแล้วแต่ไม่มี

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ :จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  63 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 

2. ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล .นางสาวอนัญญา  คงต่อ. ตำแหน่ง ..หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ. 

โทรศัพท์ .......094-5591157.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……pim.16@hotmail.co.th………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
5.การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
15. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน

เข้าสู่

มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ 

 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

 
2.การผลิตและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ 

 
4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
5. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ มีความสำคัญต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยงาน และเป็นการวางแผนการดำเนินงานตามความจำเป็นและสาระสำคัญตามนโยบายต้นสังกัดและ
รัฐบาล  

แผนปฏิบัติงานประจำปี จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน 
5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวางแผนและความร่วมมือ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

เพ่ือ 
กำหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์โครงการและ
นโยบายของสถานศึกษา ในการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทีการระดมให้คิดของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องถึงการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา ต้องด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- ความเร่งด่วน 
งานวางแผนและงบประมาณมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัด แผนปฏิบัติการประจำปี  

ประจำปีงบประมาณ  63 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 50 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ได้แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ  63 และปรับปรุงแผนจัด

การศึกษา 3 ปี และระดับสถานศึกษา ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย  

 
    

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
ค่าเข้าเล่มสันกาว 

    
2,200 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวม    2,200  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 
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14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปี

งบประมาณ  63 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี และระดับ
สถานศึกษา ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงคา่ใช้จ่าย 2,200 บาท 

 

 

ลงชื่อ.... (นางสาวอนัญญา คงต่อ).....ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                  

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ :อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการทบทวนทิศ

ทางการใช้จ่ายงบประมาณ” 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล .นางสาวอนัญญา  คงต่อ. ตำแหน่ง ..หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ. 

โทรศัพท์ .......094-5591157.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……pim.16@hotmail.co.th………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิติท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
16. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน

เข้าสู่

มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

 
2.การผลิตและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 
4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

 
5.การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในช่วงปีการศึกษา 2560-2564 งานวางแผนและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพที่สามารถมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  งานวางแผนงานและงบประมาณ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือทำผล

การวิเคราะห์มีหาจุดอ่อน และจุดแข็ง ของสถานศึกษา และนำมาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานของ

สถานศึกษาต่อไป 

4. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานวางแผนและความร่วมมือ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือกำหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์
โครงการและนโยบายของสถานศึกษา ในการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทีการระดมให้คิดของบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา ต้องด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

- ความเร่งด่วน 

งานวางแผนและงบประมาณมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัด โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ให้แก่บุคลากรภายใน

สถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรยีน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 50 
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระดับแผนกวิชา และระดับ

สถานศกึษา ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
ค่าตอบวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 

 
1 
50 
50 

 
คน 
คน 
คน 

 
3,600 

50 
40 

 
3,600 
2,500 
2,000 

 
จำนวน 6 ชม./600 
 

2.ค่าวัสดุ  
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- ป้ายโครงการ ขนาด 
150 x 200  
- กระดาษเกียรติบัตร 

1  
1 

ป้าย 
แพ็ค 

450 
240 

450 
240 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

     

รวม    8,790  
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

13. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ
การทบทวนทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณ" 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 

Analysis) ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 8,790 8,790 บาท 

 

 

ลงชื่อ...... (นางสาวอนัญญา คงต่อ)...........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
1. ชื่อโครงการ : สร้างผู้ประกอบการใหม่และศึกษาดูงาน 
2. ผู้รับผดิชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยะชาติ  กลัมภัก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
17. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
โครงการบ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารวิสากิจเพื ่อการศึกษา เป็น

แนวทางหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจ ให้แก่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิควิ ธี และวิชาชีพ
เฉพาะด้าน ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการเรียน การ
สอน และการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา เพื ่อปลูกฝังให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการนำ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างง่ายมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดผู้ ประกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาที่จำสำเร็จการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความรู้และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพหากได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจจะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต 

5. สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

6. ขาดการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามบริหารและนโยบาย 
8. เป็นนโยบายและเกณฑ์การประกันคุณภาพซึ่งจะต้องมีการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ

อาชีวศึกษา 
- ความเร่งด่วน 

...................................................................................... ................................................………… 

......................................................................................................................................………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับการศึกษา 
6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
6.3 เพ่ือลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
6.4 เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจแล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนางานด้านศูนย์บ่มเพาะ 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 5 
นักเรียน นักศึกษา 25 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 30 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 
10.1  ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน  
10.2  ส่งเสริมธุรกิจ อย่างน้อย 4 ธุรกิจ 
11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
11.1  นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจ 
11.2  นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำระบบการทำงานธุรกิจในสถานศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

25 
 
 
6 

คน 
 
 

ชม. 

30 บาท 
 
 

600 บาท 

1,500 บาท 
 
 

3,600 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ 1 ห่อ 250 บาท 250 บาท  



234 
 

 

 

- เกียรติบัตร ขนาด 180 แก
รม A4 
- กระดาษ A4 

 
 
5 

 
 

รีม 

 
 

110 บาท 

 
 

550 บาท 
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    5,900  
 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานระดับการศึกษา 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาสามารถนำความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 
 13.3  ครูที่ปรึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายทางการศึกษา 
 13.4. การปรับปรุงและพัฒนางานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร 

14. ตัวชีวั้ดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการ..................................................................................... หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ อบรมเขียนแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษา 25 คน 
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ิม

มากขึน้ 
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ
เพ่ิมมากข้ึน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,900 บาท  

 
ลงชื่อ.....นางสาวปิยะชาติ  กลัมภัก......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล .นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์ ตำแหน่ง ..หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
5.การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
18. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน

เข้าสู่

มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ 

 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

 
2.การผลิตและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ 

 
4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการดำเนินงาน

และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2563 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว

พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

ความเร่งด่วน 

ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน
ด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และวิชาโครงงาน 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการทำโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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4. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

5. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 60 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 70 
7. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 โครงงาน/ชิ้นงาน 

8. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
- ป้ายโครงการ ขนาด 
150 x 200  
- กระดาษเกียรติบัตร 
- กระดาษ A4 

 
 

1  
5 
3 

 
 

ป้าย 
แพ็ค 
รีม 

 
 

450 
240 
110 

 
 

450 
1,200 
330 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
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4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวม    1,980  

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

50 คน 
60 คน 

10 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,980 บาท 

 

 

ลงชื่อ... (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์).............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน  ประกันคุณภาพ 

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2.  ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล.......นางวาสนา  สุขใจ............ตำแหน่ง.........ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ....... 

     โทรศัพท์ .......................0896418755….……โทรสาร............0 5583 2043………………………….. 

     E-mail : ………………… koopicc@gmail.com ………………………… 

3.  ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
19. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2562  และได้กำหนดหลักการสำคัญข้อหนึ่ง คือ 

ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษาโดยที่กำหนดให้ “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจสำคัญหมวดหนึ่ง

ที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่

สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถาน

ประกอบการ   ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทำงาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบ

การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่

หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ต้องคำนึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดทำกิจกรรมใดหรือ

โครงการใด  ก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้ใน

การจัดการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการ

เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื ่องมือที ่มี

ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ

ดำเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

เป็นสำคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นระบบมีคุณภาพผู้เรียน  ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายและดำเนินกิจกรรม/โครงการที ่ใช้ผล            

การประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น      

เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน ใน

การกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วยให้งาน

บรรลุผล  ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและ

องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษาด้วยการดำเนินงานที่ทุกคนมีจิตสำนึกและ

ความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษา ที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการทำงานของทุกคน  

เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา   



241 
 

 

 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก         

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

ได้รับข้อมูลจากงานต่างๆที่เกี่ยวข้องล่าช้า จึงทำให้การรวบรวมการรายงานผลล่าช้าและต้อง  

เร่งรีบรายงานให้ทันกำหนด  ทำให้ระบบรายงานล่มระหว่างกำหนดส่งอาจทำให้ส่งข้อมูลไม่

ครบถ้วน 

- ความเร่งด่วน 

ข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงเวลา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

20. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
21. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย 

22. เพ่ือจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
23. เพ่ือจัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา  2562 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 42 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 42 

10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกรศึกษาของ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีรายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2562 ที่มีความ
สมบูรณ์และถูกต้อง 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
  - ค่าป้ายไวนิล 200x150 เมตร 
  - ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าของที่ระลึก 

 
1 
15 
15 
15 
1 

 
ป้าย 
คน 
คน 
คน 
ชิ้น 

 
700 
30 
50 
240 

2,000 

 
700 
450 
750 

3,600 
2,000 

 
ป้ายศึกษาดูงาน,อบรม 
จำนวนบุคคลกรอาจมี
การเปลีย่นแปลง 

 

2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 
  - หมึก EPSON T6641 Bk 
  - หมึก EPSON T6642 C 
  - หมึก EPSON T6643 M 

 
10 
2 
2 
2 

 
รีม 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

 
98 
260 
260 
260 

 
980 
520 
520 
520 

 
ค่าจัดทำรูปเล่ม,จัดทำ
เอกสารประกอบต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  - หมึก EPSON T6644 Y 
 - ค่าเข้าเล่ม 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

2 
15 
340 

กล่อง 
เล่ม 

   แผ่น 

260 
40 
1 

520 
600 
340 

3.ค่าจ้างเหมา 1 คัน 3,500 3,500  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้คู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   
2. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
3. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
4. ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2562    

    14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการรับฟังการชี้แจง
เกี่ยวกับมาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกัน
จัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 จำนวน 42 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำ
คู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน     

                สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562    
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานต้นแบบสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน                
                ปีการศึกษา 2562  
จำนวนทั้งสิ้น 15,000 

ปีการศึกษา
2562 

       ลงชื่อ.............นางวาสนา  สุขใจ........................ผู้รับผดิชอบโครงการ
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน ความร่วมมือ 

1.ชื่อโครงการ : ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล ..........นายนพดล  สาสิงห์........... ตำแหน่ง ............ครูผูช้่วย................ 

โทรศัพท์ ................091-0269913......................... โทรสาร..................055-832043........................ 

E-mail : ………..........……npd2530@gmail.com………………………………………………………….……… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
24. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา จะเป็นที่ต้องการของที่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา และ

ได้รับแนวความคิดความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ใน

เรื ่องต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในชีว ิตประจำวัน ส่วนผู ้เรียนที ่จะเข้าสู่

ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษาจะได้รับแนวคิดเพ่ือใช้ในสถานประกอบการณ์ 

เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ  ของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ คือ  

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

ดำเนินการตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

.............................................................................................................. ........................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยาลัยฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วยกลไก           

     ความร่วมมือให้มีคุณภาพระดับสากล 
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6.2 เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือร่วมมือกันในการจัด  

     การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

6.3 เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในภาคีความร่วมมือ 

6.4 เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (แห่ง) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 
สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

5 แห่ง 

รวมจำนวน 4 แห่ง 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. บุคลากร(ครู) และผู้เรียน ในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี สามารถ   

   ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 3. ผู้เรียนจบการศึกษาแล้วมีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ รับเข้าทำงาน  

   ภายหลังจากจบการศึกษา 

4. ผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาต้องเป็นแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

      11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 

 2. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในวิทยาลัยฯ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 
 3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ และปรับปรุงใช้ในด้านการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 

    
700 

1,500 

สำหรับจัดพิธี
ลงนามใน
สถานศึกษา 

2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษการ์ดขาว 
  - สมุดรองเซ็นตรา สอศ. สีแดง 
  - ปากกาลูกลื่น พร้อมแท่นสำหรับ   
    ตั้งโต๊ะ 
  - ป้ายไวนิล 

 
1  
2 
2  
 
1 

 
รีม 
เล่ม 
ด้าม 

 
ป้าย 

 
250 
450 
450 

 
750 

 
250 
900 
900 

 
750 

 
สำหรับพิมพ์
บันทึกข้อตกลง 
สำหรับใส่
บันทึกข้อตกลง 
สำหรับลงนาม 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากร (ครู) และผู้เรียน ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ 

2. ผู้เรียน ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 

3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกแผนกวิชา 

4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5. เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้เพ่ิมขึ้นตามนโยบายฯ 

6. เป็นการบูรณาการในการจัดเรียนการสอน 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5  แห่ง 

เชิงคุณภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้เพิ่มขึ้น
ตามนโยบายฯ เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

แห่ง 

เชิงเวลา ในปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ.......นายนพดล  สาสิงห์........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล .........นายวัชรา  สุขใจ........ตำแหน่ง ...........พนักงานราชการ ครู............. 

โทรศัพท์ .......................083-9568126......................... โทรสาร...................055-832043................... 

E-mail : ……………………………-…………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
8. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้     

การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มของ

องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล,เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศออกไป   

เพื่อสนับสนุน การควบคุม,การวิเคราะห์,การตัดสินใจ และวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรม        

ที ่เกิดขึ้น ในระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาอันเนื่องมาจาก 

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา

ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณา

วางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยเขตพื ้นที ่การศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพ       

ข้อมูลจำเป็นสำหรับระบบสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม 

ความต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ ในการทำระบบ

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่ รู ้ความ

ต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถที่จะหา  สิ่งต่างๆเพื่อมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยได้ เมื่อทราบข้อมูล  

จะทำให้เกิดข้ึนและสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆได้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางท่ีวางไว้ได้ 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีต้องทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน

ทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจำแนกเป็นรายชั้น

รายปีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ 

พฤติกรรม การแสดงออกของผู ้เรียน ระบบสารสนเทศเกี่ ยวกับผู้เรียน วิทยาลัยต้องมีการจัดทำขึ้น        

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากต้นสังกัดการเก็บข้อมูลจะส่งผลถึง

การประเมินคุณภาพผู้เรียนและผลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน   

การสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ 

เช่น หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผล

การเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน 

การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นต้น ในงานบริหารฝ่ายวิชาการซึ่งประกอบด้วยฝ่ายวัดผลประเมินผล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้องมีการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และจากการเก็บข้ อมูล  

ก็จะสามารถพบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาใดในด้านต่างๆ และวิทยาลัยก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องมีการประมวลผลรวม มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ          
ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
และชุมชน อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อห้องและอ่ืนๆ 

ฉะนั้น การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมี
สารสนเทศ ที่เป็นระบบ ก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะความสำคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ทำให้สามารถมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) มีนักเรียนทั้งหมด 643 คน 
จัดเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการสำรวจ
สภาพปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยพบว่า ระบบข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าวิทยาลัยขาด
บุคลากรในการดำเนินงานหรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งผล
ของการสำรวจทำให้ทราบว่า  ระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนา เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงานและทำให้การดำเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายของวิทยาลัย นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคสื่อ ICT จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การนำข้อมูลที่ถูกต้อง   
ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อีกท้ังการนำข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับ
นักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื ่อมโยงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับและสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

สัญญาณ Internet ไม่คลอบคลุมพ้ืนที่ ทำให้สัญญาณ Internet ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่

งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง 

- ความเร่งด่วน 

สัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อย เนื่องจากสภาพอากาศ ทำให้ Internet ล่มไม่สามารถใช้

งานได้ต้องคอยรีเซ็ทระบบ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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5.1  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 5.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

5.3 เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา 643 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 694 
9.ผลผลิตโครงการ (Output)  

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ 80 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

8.1 วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

8.2 วิทยาลัยสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ      

     สูงสุด 

5.3 วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้  

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
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 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 
  - คลิปดำหูพับดำ No ขนาด    
    40 มม 
  - หมึก EPSON T6641 Bk 
  - หมึก EPSON T6642 C 
  - หมึก EPSON T6643 M 
  - หมึก EPSON T6644 Y 
  - ลวดเย็บ No 10-1M MAX 
  - ลวดเย็บ No 35-1M MAX 
  - แฟ้มสันกว้าง 3” ตราช้าง 112 A4    
    ดำ 
  - เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบหนา 
SCOTCH ขนาด 21 มม.x5 ม. 
  - สก๊อตเทปใส แกนเล็ก 3/4 นิ้ว 
SCOCTH ขนาดความยาว 36 หลา 
ค่าอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ Wifi 
  - Gigabit Switching Hub CISCO   
    SG220-26 (SG220-26-K9-EU)  
    24 Port + 2 Port SFP   
 - Plug RJ45 CAT5 AMP by  
    Commscope (100/Pack)        
    (6-554720-3) 
  - ค่าสาย LAN 350 m 

 
10 
2 

 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

 
2 

 
1 
 
 
 
1  
 

 
1 

 
1 

 
รีม 

กล่อง 
 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
แฟ้ม 

 
ม้วน 

 
   ม้วน 

 
 
 

ตัว 
 

 
แพ็ค 

 
กล่อง 

 
98 
35 

 
260 
260 
260 
260 
5 
13 
55 
 

195 
 

    19 
 
 
 

9,800 
 

 
850 

 
3,990 

 
     980 
     70 

 
260 
260 
260 
260 
25 
26 
110 

 
390 

 
19 
 
 
 

9,800 
 
 

850 
 

3,990 

 
ปริ้นดาว์นโหลด
คู่มือศูนย์กำลังคน 
เพ่ือกรอกข้อมูล
ในระบบ  

3.ค่าจ้างเหมา 
  - ค่าจ้างโปรแกรมและดูแลระบบ 

 
 

 
 

 
30,000 

 
30,000 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
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  - ค่าซ่อม ปรับปรุง 2,700 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

10.2 มีข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 

       สถานศึกษา 

11.3 มีแหล่งเพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 1. โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์        
ขึ้นร้อยละ 80 

คน 

เชิงคุณภาพ 1. วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วิทยาลัยสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา    
   วิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและ 
    หน่วยงานอื่นได้  

คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย 120,000 บาท 

 

 

  

                                                                ลงชือ่........นายวัชรา  สุขใจ.......ผูร้ับผิดชอบโครงการ
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมวิชาการโครงการและการทำวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์ ตำแหน่ง.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
25. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
สว่นร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการ

โครงการและการทำวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน ของวิทยาลัย เพื่อให้เป็นเดียวทางในการจัดการเรียนการสอน 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการทำวิจัยและวิชาโครงการในสถานศึกษา 

ความเร่งด่วน 

ดำเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพ
ในด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย 
3. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน 

สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

  เพ่ือพัฒนา ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 27 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีจัดอบรมวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากร ได้พัฒนาด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 

    

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม      
 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพ
ในด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย 
3. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน 
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14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรครู 27 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศกึษา ได้รับการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านการเขียนวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน 
 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ.. (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์).........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นางสุกญัญา  หิสวาณิชย์ ตำแหน่ง..หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
26. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) และระดับชาติ  

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการดำเนินงาน

และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2563 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว

พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

 ในการนี้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค จึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วม

การแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับ

ภาค 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 

อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ 

อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

ความเร่งด่วน 

ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 

อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ 

อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน
ด้านการแข่งขัน 

4.2 เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
4.3 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการทำโครงงาน 
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สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

  เพ่ือพัฒนา ดำเนินการปกติ 

5 ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

6 สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7 กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 27 
8 ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1 โครงงาน/ชิ้นงาน 

9 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
 

     
 

2.ค่าวัสดุ 
- สำหรับจัดทำชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์ 
ชุด 

    รายการตาม
ความจำเป็นในการ
พัฒนาปรับปรุง
ชิ้นงานหรือทำใหม่
ให้มีความสมบูรณ์
ก่อนเข้ารับการ
แข่งขันในระดับ
ภาค 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม    3,000  
 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
11.2 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
11.3 เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

12 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์
ระดับชาติ 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

5 คน 
10 คน 

1 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 

ลงชื่อ.. (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์).........ผู้รับผิดชอบโครงการ               
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..แผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล .นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
3.การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
5.การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
27. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนเข้า

สู่มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประเทศ 

 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาต ิพ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

 
2.การผลิตและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจยั และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการดำเนินงาน

และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2563 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว

พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

 ในการนี้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค จึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วม

การแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับ

ภาค 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 

อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ 

อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

ความเร่งด่วน 

ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 

อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามคำแนะนำของคณะกรรมการระดับ 

อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

12.1 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษา มี
ศักยภาพในด้านการแข่งขัน 

12.2 เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
12.3 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการทำโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ    เพ่ือพัฒนา ดำเนินการปกติ 
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13 ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

14 สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

15 กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 27 
16 ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 โครงงาน/ชิ้นงาน 

17 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
 

     
 

2.ค่าวัสดุ 
- สำหรับจัดทำชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์ 
ชุด 

    รายการตาม
ความจำเป็น
ในการพัฒนา
ปรับปรุง
ชิ้นงานหรือ
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ทำใหม่ให้มี
ความสมบูรณ์
ก่อนเข้ารับ
การแข่งขันใน
ระดับภาค 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม    4,000  
 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

19 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
19.2 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
19.3 เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

20 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์
ระดับภาค 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

7 คน 
20 คน 

2 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 

 

 

ลงชื่อ....... (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์)..............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานครูที่ปรึกษา 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครอง 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
28. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ข้อ 2. การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๗ คือ การสร้าง
เครือข่ายการจัดการการอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษาและงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา จึงจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น เพ่ือ
สร้างความความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษารับทราบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวิทยาลัย 
เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษาอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งจะ
นำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียน นกัศึกษา 

6.ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

..................................................................................................................... .................………… 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

วิทยาลัย 

3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ

ของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษาอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งจะ
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นำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

8.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

9. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

10.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุม่เป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
11.ผลผลิตโครงการ (Output) 

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 
12.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
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1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
1. ป้ายโครงการ ขนาด 

2*1.8 เมตร 
2. น้ำถัง 
3. น้ำแข็งหลอด 
4. แก้วพลาสติก ขนาด 22 

ออน 
5. ถุงดำ ขนาด 40*60 น้ิว 
6. เค้กโรล 

 
1ป้าย 
4 ถัง 
1 ถุง 
4 แถว 

 
1 แพ็ค 
7 ช้ิน 

 
540  บาท 
15 บาท 
50 บาท 
60 บาท 

 
40 บาท 
10 บาท 

 
540  บาท 

60 บาท 
50 บาท 

240 บาท 
 

40 บาท 
70 บาท 

  

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  

2. ร่วมกันแก้ไขปัญหาหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนระหว่างผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ  

3. รับคำเสนอแนะจากผู้ปกครองนำมาพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพ

สูงขึ้น 

14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อปี

การศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม-กันยายน  

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1,000.00 

 

 

ลงชื่อ.....นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โครงการ(เยี่ยมบ้าน)ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
หมายเหตุ เสนอชื่อโครงการเข้าแผน แต่ไม่ส่งไฟล์โครงการให้งานวางแผนใส่เล่มปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกลุ่มลูกเสือวิสามัญ   

1. ชื่อโครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจำกองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-นามสกุล นายวัชรา   สุขใจ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู  ทำหน้าที่  หัวหน้ากลุ่ม

ลูกเสือวิสามัญ    โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................................................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

2. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
29. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เพื่อพัฒนาลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพพิชัยทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็น

พลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้ง นี้ 

เพ่ือความสงบสุข และ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย

และเห็นอกเห็นใจผู้อื ่นให้รู ้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้รู ้จักรักษาและส่งเสริมจารีต

ประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ  ทางกลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัยจึงได้จัดทำโครงการข้ึน 

4. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          (1) ให้มีนสิัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 

          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

          (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

          (4)ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ √ √           
ขออนุมัติโครงการ √ √           
ดำเนินงานโครงการ  √           
สรุปผลการดำเนินงาน     √ √         
รายงานผล     √ √       
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7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 200 
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจำกองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  

ปีการศึกษา2562 

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็น

ใจผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง

รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 

11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 ค่าบำรุงสถานที่ค่าย
ลูกเสือ 
1.2 ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 

    
 

3,000.00 
2,000.00 

 

2.ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย   

    
7,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา    -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    -  
รวม    10,000.00  

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจำกองและประดับแถบสามสี
ลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา2562 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจำกองและ
ประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา2562 

 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายวัชรา  สุขใจ) 

                หวัหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกลุ่มลูกเสือวิสามัญ   

1. ชื่อโครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ2สี 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายวัชรา   สุขใจ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู  ทำหน้าที่  หัวหน้ากลุ่ม

ลูกเสือวิสามญั    โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................................................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
30. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

จุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ  คือ  การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซ่ึงศักยภาพทางกาย  

สติปัญญา  สังคม  จิตใจและศีลธรรม  ให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้เขาเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น  ในชาติ  และในชุมชนระหว่างนานาชาติ” 

 การที่จะดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนให้บรรลุอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างสูงสุด ดูเหมือนว่าจะเป็น

ปัญหาที่ยากมาก  ถ้าหากจะพิจารณาจากปัจจัยและสิ่งต่าง ๆ  ที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะชี้ว่า  ความเพียร

พยายามของเราที่จะฝึกอบรมเยาวชนนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร  ซึ่งจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปที่

จัดทำไว้  แต่เราจะต้องเพียรพยายามรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เราพิจารณาเห็นว่าเป็นเงื่อนไข

แห่งความสำเร็จเป็นคู่มือหรือแนวทางข้ึนไว้  ถ้าหากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว  ก็หวังได้ว่า

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้น  อาจจะพึงหวังได้  แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันได้ก็ตาม  แต่ถ้าผู้ใดละทิ้ง

เงื่อนไขท่ีได้รวบรวมไว้นั้นไปเพียงข้อหนึ่งข้อใด  ความล้มเหลวในการพัฒนาลูกเสือ  ให้บรรลุตามอุดมการณ์

ของคณะลูกเสือแห่งชาตินั้น  ก็อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งการกระทำเยี่ยงนี้สามารถรับประกันความล้มเหลวได้อย่าง

แน่นอน 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

........................................................... ...........................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1  เพ่ืออบรมให้พ่ีเลี้ยงลูกเสือวิสามัญมีศักยภาพที่ดีในการเตรียมพร้อมฝึกฝนความรู้ ความสามารถ 
5.2  เพ่ือให้ลูกเสือกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
5.3  เพ่ือให้ลูกเสือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
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ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 20  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 20 
10.ผลผลิตโครงการ(Output) 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจำนวน  20  คน 
11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจำนวน  20  คน มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอ      
2.ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย   

    
5,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา    -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    -  
รวม    5,000.00  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจำนวน  20  คน  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ2สี หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจำนวน  20  คน 20 คน 
เชิงคุณภาพ ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจำนวน  20  คน  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายวัชรา  สุขใจ) 

                หวัหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานปกครอง 

1.ชื่อโครงการ วันงดสูบบุหรี่ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
31. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้

บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมสำหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ

ดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มี

การพลวัตร อยู ่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ ่นและวัยเรียนใน

สังคมไทย ก็คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวน

มากมหาศาล นอกจากเป็นการสูญเสียจำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าว

นั้นเป็นการยากลำบาก ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัยในฐานะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้

ความเข้าใจนับเป็นแนวทางสำคัญ ที่ทำให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการ

ดูแลของสถาบันครอบครัว วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาใน ชั่วของ

วัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่กำลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์

พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนทำให้ต้องเสียคนและเสีย

การเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือ

เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และสารเสพติด 

2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  

4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 

5. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
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ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 440 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิต

อยู่ได้และ       ปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    -  
2.ค่าวัสดุ      
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2.1 ป้ายโครงการ 
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กระดาษ
ชารท์ โฟม สีแมจิ ฯลฯ 

1 
1 

ป้าย 
ชุด 

600.00 
400.00 

600.00 
400.00 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    1,000.00  

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิต

อยู่ได้และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันงดสูบบุหรี่ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
400  คน 
  40  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี ่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มี
ทักษะในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และปลอดภัยจากยา
เสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคม  

 

เชิงเวลา เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                     หวัหน้างานปกครอง 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานปกครอง 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร    

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
32. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

    ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งๆ 

อย่างมหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 

บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ    

แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยของบริษัทฮอนด้า เซฟตี้ไทยแลนด์ จำกัด และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที ่ไม่

ปลอดภัย  มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของ

รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว  

ดังนั ้น เพื ่อเสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและวิน ัยจราจรในวิทยาลัย โดยการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู ้และทักษะในการขับขี ่รถจักรยานยนต์ที ่ถ ูกต้ อง และปลอดภัยให ้กับ

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย 

สวมหมวกนิรภัย 100%  เสริมสร้างวินัยจราจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ขึ้น 

สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1  เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์  ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้มีและตระหนักถึงความสำคัญของ

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ 

 5.2  เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทาง

ถนน 

 5.3  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  สวมหมวกนิรภัย 100% 

 5.4  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน  ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 5.5  ส่งเสริมและสร้างระเบียบวินัยการจราจร ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

การอาชีพพิชัย 

 5.6  เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่

รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 

 5.7  เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
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สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ √ √           
ขออนุมัติโครงการ   √ √         
ดำเนินงานโครงการ     √ √ √ √ √    
สรุปผลการดำเนินงาน          √ √  
รายงานผล            √ 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 440 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตาม

หลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นตัวอย่างในการขับขี่

รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ    1,800  
3.ค่าจ้างเหมา    1,200  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ 

 ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  สวมหมวกนิรภัย 100% 

 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยการจราจร 

 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตาม

หลักการขับขีป่ลอดภัย ถูกกฎจราจร 

 ลดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร    

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   440 คน 
เชิงคุณภาพ 1.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  เดินทางรถจักรยานยนต์สวมหมวก

นิรภัย 100% 

2.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562- กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000.00 บาท  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานปกครอง 

1.ชื่อโครงการ  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคณุภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
33. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้

บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมสำหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ

ดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มี

การพลวัตร อยู ่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ ่นและวัยเรียนใน

สังคมไทย ก็คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวน

มากมหาศาล นอกจากเป็นการสูญเสียจำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าว

นั้นเป็นการยากลำบาก ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัยในฐานะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้

ความเข้าใจนับเป็นแนวทางสำคัญ ที่ทำให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการ

ดูแลของสถาบันครอบครัว วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาใน ชั่วของ

วัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่กำลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์

พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนทำให้ต้องเสียคนและเสีย

การเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือ

เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

...................................................................... ................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เพ่ือปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ

ติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด 

4. เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาสถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ √ √           
ขออนุมัติโครงการ   √ √         
ดำเนินงานโครงการ     √ √ √ √ √    
สรุปผลการดำเนินงาน          √ √  
รายงานผล            √ 

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 480 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 480 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

     10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 

      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วย
นับ 

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    -  
2.ค่าวัสดุ 
1. ป้ายไวนิล รณรงค์เรื่องชนิด
และโทษ ขนาด 5X1.2 ม. 

 
1 

 
3 

 
ป้าย 
 
ป้าย 

 
780 บาท 
 
450 บาท 

 
780 บาท 
 
1,350 บาท 
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2. ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่อง
ชนิดและโทษ ขนาด 1.2X0.80 
ซม. 
3. ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่ 
ห้องน้ำชาย ขนาด A4 
4. ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่ 
ห้องน้ำหญิงขนาด A4 
5. แมสปิดปาก 
6. ถุงขยะดำขนาด 26 นิ้ว 

 
 

4 
 

4 
 
1  
4  

 
 
ป้าย 
 
ป้าย 
 
กล่อง 
กิโลกรัม 

 
 
60 บาท 
 
60 บาท 
 
115 บาท 
59 บาท 

 
 
240 บาท 
 
240 บาท 
 
115 บาท 
236 บาท 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    2,961  

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 480 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด  
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,961.00 บาท  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ  บวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
34. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็น
ผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย  มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนา
ประจำชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเอง สืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทำ
ร้ายทำลาย เพ่ือให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไปคำสอนขององค์พระศาสดาแต่
ละพระองค์  ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพ่ือสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รักศาสนา จะเป็นผู้ที่นำคำสอนของแต่
ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ละความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดปราศจาก
เครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึงเป็นผู้ที่ไม่นำคำสอนของศาสนา
นั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลส ปล่อยให้ความโลภ 
ความโกรธ ความหลงครอบงำจิตใจ 

พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้ นให้อยู่ดีมีสุข
ตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรง
ให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรือง
ความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว  เราควร
ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ศาสนา คือ คำสอนขององค์พระ
ศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพ่ือ
ความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือ
แก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
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สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   40  คน   
นักเรียน นักศึกษา 400 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 440 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่
ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีไหว้ครู 
1.2 เครื่องกระยาบวช 
1.3 เครื่องปัจฉะมังสาหาร 
1.4 ค่าจัดทำบายศรี 
1.5 ค่าตอบแทนพราหมณ์ 

 
1 
2 
2  
1 
1 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ท่าน 

 
3,500 บาท 
500 บาท 

3,000 บาท  
1,000 บาท 
3,500 บาท 

 
3,500บาท 
1,000 บาท 
6,000 บาท 
1,000 บาท 
3,500 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    15,000บาท   

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ  บวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
400 คน   
40 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัย
ดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือแก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

200 คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 15,000

บาท 
 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

         หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1. ชือ่โครงการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต    ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
35. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวติที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
          การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียน 

นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม และฝึกให้มีลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีมีเหตุผล 
โดยมีหลักการในการดำเนินการตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัด
โครงการการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการให้แก่
นักเรียน นักศึกษา อีกท้ังยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดต่อไป 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
          ความเร่งด่วน 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
สถานภาพโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
๒.  อนุมัติโครงการ             
๓.  ดำเนินการ             
๔.  ติดตามประเมินผล/วิจัย             
๕.  รายงานผล             

7. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 400 
9. ผลผลิตโครงการ (Output) 

  สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท.  
จำนวน 400 คน 

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักศึกษาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจำปี

การศึกษา 2564 จำนวน  400 คน 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

( / )  เงินงบประมาณ    (  )  เงินบำรุงการศึกษา   (  )  เงินอุดหนุนการศึกษา   (  )  แหล่งอ่ืน................. 
กิจกรรม จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 

ค่าวัสดุ     
1. โครงการฯ 5 ป้าย 500 บาท 2,500 บาท  
2. กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ 15 แผ่น     8 บาท   120 บาท  
3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70G 5 รีม 110 บาท   550 บาท  
4. แฟ้มห่วง 1 “ตราช้าง NO.221   5 แฟ้ม   90 บาท   450 บาท  

    5. ใส้แฟ้ม 19 แพค    20 บาท   380 บาท  
    6. ป้ายชื่อตำแหน่ง 10 ป้าย 200 บาท  2,000บาท  

ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมา     
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

รวมเงิน   6,000  บาท  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้า
ร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 
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12. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี ๒๕๖2 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ 400 คน 
เชิงคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน 
7 ตำแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
36. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การ
แปรปรวนของฤดูกาล  ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทำลายสิ่งแวดล้อม  ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    เพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง 
ภาคท่ีอยู่อาศัย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่ายหิน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา 
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
เห็นความสำคัญในการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ตระหนักและเล็งเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต 
สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือบูรณาการกับการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 440  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่
ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ    1,000 บาท  

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    1,000 บาท  
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

400 คน 
40   คน 

เชิงคุณภาพ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1,000 บาท 

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

37.  
38. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จดัการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
กำลังกายเล่นกฬีา ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังทำให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึ งได้ดำเนินการจัดโครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
…………………….-……………………. 
- ความเร่งด่วน 

............................................-..........................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          1. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 40  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 50 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  50 คน ที่เข้าร่วม

โครงการฯ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าเสื้อกีฬา 

 
50 

 
ชุด 

 
300 

 
15,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    15,000  

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม
โครงการฯ 

  50 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดอย่างน้อย 
 

4 รายการ 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 15,000 บาท 

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

          หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 
2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

39.  
40. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
กำลังกายเล่นกีฬา ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังทำให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับภาค 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
……………………………-………………………………………………………… 
- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับภาค 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 5 
นักเรียน นักศึกษา 15  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 20 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20 คน  
ที่เข้าร่วม โครงการฯ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

 
1 

 
ชุด 

 
15,000 

 
15,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    15,000  

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 
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13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
20 คน 

 
เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 

 
1 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 15,000 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
41. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
กำลังกายเล่นกีฬา ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังทำให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา
อย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา
ของตนเองได้อย่างเต็มที ่

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
…………………-…………………………………………………. 
- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 1 
นักเรียน นักศึกษา 4  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 5 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  5 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  อ่ืน ๆ............... 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

 
1 

 
ชุด 

 
10,000 

 
10,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    10,000  

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  5 คน 
เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 1 รายการ 
เชิงเวลา สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 10,000 บาท 

ลงชื่อ........ (นายเอนก  สนโต)......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ครั้งที่ 20 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
42. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
กำลังกายเล่นกีฬา ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังทำให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
……………………………………..-………………………………………………………………. 
- ความเร่งด่วน 

..............................................................................................................  

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
3.  เพื ่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ  
การศึกษา 
4.  เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถานภาพของโครงการ    โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 450 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  450 คน  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
2.1ป้ายไวนิล 
“โครงการกีฬาภายใน
วิทยาลัยฯ ต้านภัยยา
เสพติด” ขนาด 2 x 5 
เมตร 
2.2 ป้ายไวนิล 
“โครงการกีฬาฯ” 
ขนาด 0.5 x 6 เมตร 
2.3 ป้ายไวนิลพิธีเปิด  
ขนาด 1.5*1.2 เมตร 
2.4 เชือกไนล่อน   
ขนาด 4 มิล 50 เมตร 

 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
1 
 

 
ป้าย 

 
 
 
 

ป้าย 
 

 
ป้าย 

 
ม้วน 

 

 
1,500 
 
 
 
 
495 
 

 
270 
 
120 
 

 
1,500 บาท 

  
 
  
  

495 บาท 
 

  
270 บาท

  
120 บาท 
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2.5 ถ่าน AA แพค 2 
ก้อน 
2.6 สีน้ำ (สีขาว) 3.5 
ลิตร 
2.7 ท่อ PVC 4 หุน 
2.8 เหล็กกล่อง 1 นิ้ว 
x 1 นิ้ว 
2.9 น้ำมันก๊าดรอนสัน 
2.10 เชือกปอฟาง 
2.11 ลูกโป่ง  
2.12 พลุกระดาษ เป
เปอร์ซูด 
2.13 แป้งมันตราแมว
แดง ขนาด 480 กรัม 
2.14 ริบบิ้นเบอร์ 5 
2.15 ป้ายถ้วยรางวัล 
2.16 ลูกวอลเล่ย์บอล 
2.21  เสาอากาศ
วอลเล่ย์บอล 
2.17 ลูกแก่นเปตอง 
2.18 เชือกซักคะเย่อ 
(มะลิลา ขนาด 30 มิล) 
2.19 ปูนขาว/10 ถุง
เล็ก / 10 กิโลกรัม/
กระสอบ 
2.20 ธงประจำสี(ผ้า
ต่วน) สีเหลือง สีแดง 
2.21 น้ำเปล่า 
2.22 น้ำแข็งหลอด 
2.23 ค่าอุปกรณ์ กีฬา
พ้ืนบ้าน 

4 
 
1 
 
2 
6 

 
1 
5 
2 
4 
 
1 

 
3 
23 
2 
1 
 
4 
50 
 
 
5 
 
 
4 
 
10 
20 
1 

 

แพค 
 

แกลลอน 
 

เส้น 
เส้น 

 
กระป๋อง 

ม้วน 
แพค 
อัน 
 

ถุง 
 

ม้วน 
ป้าย 
ลูก 

ชุด 
 

ลูก 
เมตร 

 
 

กระสอบ 
 
 

ผืน 
 

ถัง 
ถุง 
ชุด 

 

78 
 
380 
 
35 
150 

 
35 
8 
25 
32 
 
21 

 
30 
40 
800 

380 
 
15 
2,000 
 
 
300 
 
 
150 
 
15 
50 
500 

 

312 บาท 
 

380 บาท 
 

70 บาท
900 บาท

  
35 บาท   
40 บาท
50 บาท
128 บาท

  
21 บาท 

  
150 บาท
920 บาท
1,600 บาท 

        380 บาท  
 

     60 บาท
2,000 บาท 

 
  

1,500 บาท 
 

  
600 บาท

  
225 บาท 
1,000 บาท
500 บาท 
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2.24 เนสกาแฟ 
เรดคัพ ขนาด 380 
กรัม 
2.25 ไมโล ขนาด 600 
กรัม 
2.31 แก้วน้ำพลาสติก 
ขนาด 16 ออนซ์/100 
ใบ/แถว 
2.32 ค่าลูกโป่งผูกป้าย
พิธีเปิด 
2.33 ถ้วยรางวัล  
2.34 ลูกตระกร้อ 
2.35 ตาข่ายตระกร้อ 
2.36 ลูกฟุตบอล 

1 
 

 
2 
 
3 
 

 
1 
 
10 
5 
1 

          2 

ถุง 
 

 
ถุง 
 

แถว 
 

 
ชุด 
 

ถ้วย 
ลูก 

ตาข่าย 
ลูก 
 

233 
 

 
114 
 
65 
 

 
1,000 
 
550 
300 
1,500 

             800 

233 บาท
  

 
228 บาท

  
195 บาท 

 
  

1,000 บาท
  

5,500 บาท
1,500 บาท

1,500 บาท 
1,600  บาท 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ - - - -  
รวมทั้งสิ้น    25,000  

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย ครั้งที่ 20 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม
โครงการฯ 

   450 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

  7 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2563– กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 25,000 บาท 

 

ลงชื่อ....นายเอนก  สนโต........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายเอนก  สนโต  ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................................................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

43.  
44. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและคำนึงถึง  ความเป็นอยู่ดีมีสุข  ของประชาชน  

ทรงมีพระราชประนิธานที่สืบสาน  รักษา ต่อยอด  พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จ  พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิธ  จึงทรงพระกรูณาโปรดเกล้าฯ  ให้

ตั้งโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรม

ตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขต  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- …………………………..-……………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 42 
นักเรียน นักศึกษา 500 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 542 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้

อย่างมีประสิทธิผล 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้า

ทีจิตอาสาในสถานศึกษา 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    -  
2.ค่าวัสดุ    2,000.00  
3.ค่าจ้างเหมา    -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    -  

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย น้อมนำพระราโชบายของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล  
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  

คณะครู เจ้าหน้าที่  
500 คน 
42  คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัยน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562- กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000.00 บาท  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
45. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา 
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ตั้ง 154 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 มีพื้นที่ 131 ไร่ 9 ตารางวา เปิดสอน
ระดับชั้นปวช. และปวส. 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาการบัญชี และ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 จะครบกำหนดการก่อตั้งวิทยาลัยฯ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

………………………….-………………………………….. 

          ความเร่งด่วน 

......................................................................................................... .............................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบต่อไป 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพ่ือทำนุบำรุงศาสนา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน   
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน        

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทำนุบำรุงศาสนาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ.......................................................... ... 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
    

     

2.ค่าวัสดุ 
1. ป้ายโครงการ 
2. ด้ายสายสิญจน์ 
3. ค่าปิ่นโตถวายพระ 
4. ค่าชุดสังฆทาน 
5. ดอกไม้สด ถวายพระ 
6. ธูป-เทียน 

 
1  
1  
10  
10  
10  
1  

 
ป้าย 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
600 บาท 
800 บาท 
180 บาท 
150 บาท 
10 บาท 
100 บาท 

 

 
600 บาท 
800 บาท 

1,800 บาท 
1,500 บาท 

100 บาท 
100 บาท 

 

 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    4,900  บาท  
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400  คน 
    20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทำนุบำรุงศาสนา
และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,900  บาท  

 

 

     

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
46. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

หลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง วันพ่อแห่งชาติโดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครั วและ 

สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้

เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อ

แห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง

นานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึง

ปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน 

พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้ง

และปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น

ด้วยพระเมตตากรุณา ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่า “อันราชาเลี้ยง

รักษาซึ่งทวยราษฎร์ ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือพระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี” 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
……………………………..-……………………………………………………. 

          ความเร่งด่วน 

.................................................................................. ....................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

2. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
 

9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ค่าป้ายโครงการ 
2.2 ค่าดอกไม้สด 

 
1 
2 
 

 
ป้าย 
มัด 

 
560  
220 

 
560 
440 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    1,000 บาท  

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ

พสกนิกรชาวไทย 

 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

   400  คน 
     20  คน 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง
ความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1,000 บาท 

 

     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1.ความ
มั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวติิที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
47. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด้วยวันที ่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นว ันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ กำหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อบุคคลใน
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

 ..................................-................................................ 

          ความเร่งด่วน 

...................................-..........................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   

-เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

-เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
1. ป้ายโครงการฯ 
2. ธง ส.ก. 60 X 90 ซม. 
3. ดอกไม้สด 
4. ใบสเปรย์ 
5. โอเอซีส 
6. ป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้าน 4X15 นิ้ว 
7. ชุดปากกาเซ็นชื่อ ฐานโลหะ 
8. ป้ายไฟเบอร์ ส.ก. ขนาดสูง 60 ซม. 

 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
2 
1 

ป้าย 
ผืน 
มัด 
มัด 
ก้อน 
อัน 
ชุด 
ป้าย 

460.00  
40.00  

200.00  
80.00  
30.00  

100.00  
250.00  
800.00  

460.00 
200.00 
400.00 
80.00 
60.00 

500.00 
500.00 
800.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    3,000บาท  
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ

พสกนิกรชาวไทย 

12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

   400  คน 
     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเร ียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาช ีพพิช ัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

5.การ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิ
ติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

48. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม

บริหาร  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  และในเดือนพฤศจิกายน  2551  นี้  ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง    

ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระคุณของแม่น้ำที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาติ

นานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ทำการเกษตร และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่

สำคัญคือใช้ประกอบอาหาร  

เพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำที่ทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรก เน่าเหม็น อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นการได้

สะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว พร้อมๆ กับการได้อธิษฐานขอให้สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหลา่นี้

เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิต

ของกลุ่มชน  และประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยอดีต  เป็นการสอนการใช้ชีวิตให้เคารพในสิ่งต่างๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสืบ

สารประเพณีไทยลอยกระทงแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………-……………………………………… 

          ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงามของไทย  

และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 

         2.  เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ำ  หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ 

3. เพ่ือสอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 200  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 240 
 

9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จำนวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ  และ

ช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ให้เน่าเสีย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1 กระทงใบตอง  

 
1 
 

 
กระทง 

 

 
1,000 

 
1,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    1,000 บาท  

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมประเพณีไทย 

 

12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสืบสารประเพณีไทยลอยกระทง หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เขา้ร่วมโครงการ 
  400  คน 
   40   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณี
ลอยกระทง 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1,000 บาท 

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1.ความ
มั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

49. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 1.การ
จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยมองปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น

ของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะพบว่า ความขัดแย้งดังกล่าว เกิดจากการไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน 

อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะชักนำประชาชนให้เห็นคล้อยตาม ไม่ว่าจะเป็นชักนำ โดยการให้ความรู้ หรือให้

แนวคิดแบบผิดๆ หรือการชักนำโดยมีการว่าจ้างเป็นแรงจูงใจก็ตาม นั่นอาจเป็นเพราะคนในสังคมไทยไม่

ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย และการที่จะทำให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง เข้าใจ และรักในความเป็น

ประชาธิปไตย ต้องให้การศึกษาเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ ดังนั้น วิทยาลัย ซึ่งเป็น

สถานที่จัดการเรียนรู้ จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน   

การสร้างประชาธิปไตยในวิทยาลัย  จะเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และ

กติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่ างเหมาะสม  

โดยวิทยาลัยต้องนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จัก

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย ผู้บริหารการศึกษาทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและ

อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงควรสนับสนุนสิ่งต่างๆ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

 .............................-............................................... 

          ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ

หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ

โรงเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงสถานภาพของ

โครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 



343 
 

 

 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 400 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรม  
10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1ป้ายโครงการฯ 
2.2กระดาษขาวพิมพ์ลาย
ประกาศ 

 
1 
1 

 
ป้าย 
แพ็ค 

 

 
750 
250 

 
750 
250 
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3.ค่าจ้างเหมา 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
2 

 
ชั่วโมง 

 
500 

 
1,000 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    2,000 บาท  

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

ภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ    400 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 2,000 บาท 

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ  ถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
50. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที ่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ ในอดีตนั ้นความเจริญทาง
เทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน การดำเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแสงสว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้เป็น เชื้อเพลิงประกอบการ
ปรุงอาหารรับประทาน ในยามค่ำคืนก็ก่อหรือสุ่มไฟให้เกิดแสงสว่าง เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย เพื่อใช้ควันไล่แมลง
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ และนอกจากนี้ก็เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก ไฟ
หรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมชีวิต ในอดีตยามค่ำคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวด
มนต์หรือท่องตำรับตำรา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหา
ค่อนข้างยากและลำบาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันไร่เรี่ยขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและนำไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีจำพรรษาที่วัดนั้น ๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์
ให้แก่ผู้ถวายมีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น 
ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ ์

ในวาระใกล้ช่วงเวลาเข้าพรรษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ เพ่ือให้
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้ตระหนักถึงคุณค่า  และร่วมสืบสาน
ประเพณีท่ีงดงามของไทย  
          สภาพปัญหา/ความต้องการ 
.....................................-................................................................................................................ 

- ความเร่งด่วน 

.................................................................................................... ..................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบต่อไป 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพ่ือทำนุบำรุงศาสนา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   20  คน   
นักเรียน นักศึกษา 400 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 
    10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ ทำนุบำรุงศาสนาและ
ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย  

 
 
 

 
 

 
 

 

2.ค่าวัสดุ 
1. เทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง 

 
4  

 
ต้น 

 
1,050 บาท 

 
4,200 บาท 
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2.ป้ายโครงการแต่ละแผนก 4  ป้าย 450 บาท 1,800 บาท 
3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    6,000 บาท  

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ ถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400  คน 
    20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  

 

 

 

     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1.ชื่อโครงการ ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ 
2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เทา่เทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
51. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพ

เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีครูจึง
เป็นบุคคลที่มีความสําคัญมีคุณค่าต่อประเทศชาติเพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรี ยนการสอน ยังไม่มี
แพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้ที่มีความรู้คว ามเชี่ยวชาญ ซึ่งเรา
เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
การเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตามคนไทยยังคงให้ความสําคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผล
ที่ว่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคลเป็นความรู้ที่ เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆได้และที่สําคัญคน
ไทยยังคงให้ความสําคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์เพราะศิษย์ที่ ประสบความสําเร็จได้
ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กําเนิดมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิดสติปัญญาสู่ทางสว่างให้กับชีวิตนั้นเอง ประเพณีการ
ไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

การไหว้ครูคือการที ่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่
ตั้งใจไว้(สุมิตรเทพวงษ์, 2548 : 2) จากความหมายดังกล่าวการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสําคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจาก
เป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิตหากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการการไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึงบุคคลที่เราได้รับความรู้มา
เพ่ือแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา
มาเป็นเวลาช้านาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้น
ของวิทยาลัยฯ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อมต่อครู -อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่
นักศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
สืบไป 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

          ความเร่งด่วน 
......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นกัเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน   
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน        

10. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
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 อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จำนวน หน่วย

นับ 
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีไหว้ครู 
1.2 เครื่องกระยาบวช 
1.3 เครื่องปัจฉะมังสาหาร 

  1.4 ค่าตอบแทนพราหมณ์ 
 

 
1 ชุด 
2 ชุด 
2 ชุด 
1 ท่าน 

 

 
ชุด 

 
5,350 บาท          
250 บาท 
750 บาท 

3,000 บาท 
 

 
5,350 บาท          
500 บาท 
750 บาท 

3,000 บาท 
 

 

2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
3.1ค่าจัดทำบายศรี 
3.2ค่าจ้างวงปี่พาทย์ ชุดเล็ก 

 
1 
1 

 
ชุดใหญ่ 
ชุด 

 
3,000.00 
3,000.00 

 
3,000.00 
3,000.00 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    15,600.00    

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีสำนึกรักสถานศึกษา และรำลึกถือพระคุณครูอาจารย์ 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการาอชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400 คน 
    40  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 15,600  

 
     

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

          หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
52. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้เป็นสมาชิก อวท. โดยแต่ละปีการศึกษา 

วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อวท . และคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่า

ที่ได้หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

(เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการการดำเนินงาน อวท.) โดยให้สมาชิก อวท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมและใช้

สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่จำนวน 7 ตำแหน่ง ต้องเป็นผู้นำในการจัดทำกิจกรรมทุก

กิจกรรมที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ให้ถึงสมาชิก อวท. 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………….-……………………………………………………………… 

          ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  

3. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ัง

สถานศึกษาและในสังคม 

สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 350 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 350 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท.  
  จำนวน 350 คน  
 10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ได้นายก อวท. และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย 

การอาชีพพิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
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2.ค่าวัสดุ 
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. ลวดเสียบกรดาษ 
12. หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 

 
1  
15  
5  
 
15  
 
20   
10  
15  
10  
3  
3  
10 
2  

 
ป้าย 
แผ่น 
รีม 
 

แฟ้ม 
 

แพค 
รีม 
อัน 

กล่อง 
รีม 
รีม 

กล่อง 
ขวด 

 
500 บาท 
8 บาท 

100 บาท 
 

90 บาท 
 

20 บาท 
110 บาท 
250 บาท 
15 บาท 
250 บาท 
250 บาท 
15 บาท 

240 
 

 
500 บาท 
120 บาท 
500 บาท 

 
1,350 บาท 

 
400 บาท 

1,100 บาท 
3,750 บาท 
150 บาท 
750 บาท 
750 บาท 
150 บาท  
480 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - -  
รวมทั้งสิ้น    10,000 บาท  

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีนายก อวท. และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 

12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ 400 คน 
เชิงคุณภาพ ได้นายก อวท. และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 
7 คน 

7 ตำแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 10,000 บาท 

ลงชื่อ............... (นายเอนก  สนโต)...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ                          
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ  อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
53. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ 
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมื อของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุขการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น   

ดังนั้นเพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประสบความสำเร็จสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน
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 รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
      10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย  และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
      11.  มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจใฝ่ต่ำหรือกิเลส  มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
      12.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้ให้ความตระหนักในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคจ์ึง
ดำเนินโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและทำบุญตักบาตร นักเรียน นักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น มีการปฏิบัติ
ตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………………………………………………………………………. 

- ความเร่งด่วน 
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............................................................................................................................. .........………… 

4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์โดยยึดหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

5.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

6.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   20  คน   
นักเรียน นักศึกษา 110 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 130 
8.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยจำนวน  110 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 
9.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามท่ีวิทยาลัยฯต้องการ 
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10.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.4ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 110 ชุด 
1.5ค่าอาหารกลางวัน  
110ชุด 
 

 
4  
2  
 
2 

 
ชั่วโมง 
มื้อ 
 

มื้อ 

 
300 บาท 
20 บาท  

 
50 บาท 

 
1,200 บาท 
2,200 บาท 

 
5,500 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ป้ายโครงการ 
2.3 กระดาษ A4 

 
1  
6  

 
ป้าย 
รีม 

 
500 บาท 
100 บาท 

 
500 บาท 
600 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    10,000 บาท  

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยฯต้องการ 

12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
 110 คน 
   20  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามที่
วิทยาลัยฯต้องการ 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 10,000 บาท 
     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
54. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึงจัดทำโครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ขึ้น เพ่ือให้คณะครู นักเรียน 

นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………..-……………………………………………………………………… 

          ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 

2. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

 1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูรไทย 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
1. ป้ายโครงการฯ 
2. ธงตราสัญลักษณ์ ร.10 60 X 
90 ซม. 
3. ธงชาติ 60 X 90 ซม. 
4. ดอกไม้สด 
5. ใบสเปรย์ 
6. โอเอซีส 
7. ชุดปากกาเซ็นชื่อ ฐานโลหะ 
8. ป้ายไฟเบอร์ ตราสัญลักษณ์ 
ร.10  ขนาดสูง 80 ซม. 

 
1 
5 
 

10 
2 
1 
2 
2 
 
1 
 

 
ป้าย 
ผืน 
 

ผืน 
มัด 
มัด 
ก้อน 
ชุด 
 

ป้าย 

 
460.00 
45.00 

 
25.00 

200.00 
80.00 
30.00 

250.00 
 

1,025.00 
 

 
460.00 
225.00 

 
250.00 
400.00 
80.00 
60.00 

500.00 
 

1,025.00 
 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
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4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    3,000 บาท  

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิร
เกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

    400  คน 
    20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเร ียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาช ีพพิช ัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  

 

 

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
55. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 เน ื ่องด ้วยวันที ่  12 ส ิงหาคม ของทุกปี เป ็นว ันเฉล ิมพระชนมพรรษาสมเด ็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ กำหนดจัด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ท่ีมีบทบาท

สำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวายพระพรและ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  

สภาพปัญหา/ความต้องการ 
…………………………………-………………………………………………………………… 

          ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ   

2. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

3. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 420  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
      2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจำนวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
         ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

10.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
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 
8. พานพุ่มเงิน พานทอง 

 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
2 
1 

 
ป้าย 
ผืน 
มัด 
มัด 
ก้อน 
อัน 
ชุด 
คู ่

 
500.00 
60.00 
230.00 
80.00 
30.00 
100.00 
50.00 

2,500.00 

 
500.00 
300.00 
460.00 
80.00 
60.00 
500.00 
100.00 

2,500.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    4,500.00  
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ  
   400  คน 
     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเร ียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาช ีพพิช ัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2563  –  กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,500 บาท  

 

       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.ชื่อโครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

56.  
57. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง ซึ่งเป็นสถานศึกษา

ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบันและเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียน การสอน

ในด้านอาชีพ   ไม่ว่าเป็นช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ พณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการได้

เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาให้มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาอาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ ่งที่ถูกต้อง ดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดย

มุ่งเน้นให ้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพขึ้น เพ่ือให้เป็นตัวกลางใน

การดำเนินการในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

      ในการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการโดยใช้ระเบียบของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตามระเบียบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ ๒๘ ระบุให้มี

การประเมินเพื่อสรรหาองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

ระเบียบดังกล่าว และเพื่อเป็นการพัฒนาให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา ด้วย

กิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย (อวท.) ทุกแห่ง โดยประเมินผลงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ (ตามเครื่องมือการประเมินที่

กำหนด) เพื่อให้ได้หน่วยองค์การวิชาชีพฯ มาตรฐาน และมาตรฐานดีเด่นในระดับภาค และระดับชาติ โดย

อาศัยกรอบ และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ

กำหนด 

สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………………………….-………………………………………………….. 

          ความเร่งด่วน 

.........................................-............................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๕.๑ เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม

องค์การวิชาชีพใน 

อนาคตแห่งประเทศไทย 

๕.๒ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน,โครงการ

ของทุกกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
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๕.๓ เพ่ือให้สามารถจัดลำดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงาน และของ

องค์การวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นั้น 

๕.๔ เพ่ือให้คำแนะนำ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นั้น 

๕.๕ เพ่ือเผยแพร่เชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.)  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ที่มีผลงานดีเด่น 

สถานภาพโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
๒.  อนุมัติโครงการ             
๓.  ดำเนินการ             
๔.  ติดตามประเมินผล/วิจัย             
๕.  รายงานผล             

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 400 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 
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10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
( / )  เงินงบประมาณ    (  )  เงินบำรุงการศึกษา   (  )  เงินอุดหนุนการศึกษา   (  )  แหล่งอ่ืน
................................. 

กิจกรรม จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน คำชี้แจง 

ค่าวัสดุ     
ป้ายโครงการขนาด1.2เมตร*1.5เมตร 4 ป้าย 270 บาท 1,080 บาท  

ป้ายโครงการขนาด 2.40 เมตร*1.2เมตร 1 ป้าย 432 บาท 432 บาท  

กระดาษปกสีA4/120/180แผ่น 2 ห่อ 90 บาท 180 บาท  

กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80G/500 IDEA 
GREEN 

20 รีม 110บาท 2,200 บาท  

หมึกดำ Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290บาท  

หมึกแดง Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  

หมึกน้ำเงิน Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  

หมึกน้ำเงิน Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  
ตลับหมึก CANONเบอร์ 810ดำ 2 ตลับ 810 บาท 1,620 บาท  
ตลับหมึก CANONเบอร์ 811สี 2 ตลับ 980บาท 1,960 บาท  
หมึกเติม CANONเบอร์ 810ดำ 2 ขวด 250 บาท 500 บาท  
หมึกเติม CANONเบอร์ 811สี 2 ขวด 250 บาท 500 บาท  
ค่าใช้สอย     

ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมา     

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

รวมเงิน   9,632  
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักการ และขั้นตอนการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ 
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12.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี ๒๕๖2 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของ

จำนวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 
 

เชิงคุณภาพ การพัฒนานักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้าน
สาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุขมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 9,632บาท 

 

      

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่าย..พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 

1.ชื่อโครงการ : โรงเรียนคุณธรรม 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล .นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์ ตำแหน่ง ..หัวหน้าศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 

E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
58. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม มาตั้งแต่ปี  

2559 จนถึงปัจจุบัน และได้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ซึ่ง

การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุภาคส่วนทำจากล่างขึ้นบน ทำ

อย่างต่อเนื่อง และทำอย่างสม่ำเสมอ ในงานนี้งานศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

จึงได้ทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางและนโยบาย

ของสถานศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมอบรม 

ให้ความรู้และถ่ายทอดสร้างแกนนำใหม่ และ 2.กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมตามรูปแบบ 

การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและต้องมี

การกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

ความเร่งด่วน 

ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

20.1 เพ่ือเสริมสร้างอบรมให้ความรู้เกี่ยวการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 

20.2 เพ่ือสร้างแกนนำโครงงานคุณธรรม 

20.3 เพ่ือเผยแพร่การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสู่ชุมชนและสาธารณะชน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
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สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 450 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 500 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. มีกิจกรรมเสริมสร้างอบรมให้ความรู้เกี่ยวการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับนักเรียน 

นักศึกษาใหม่ จำนวน 200 คน 

2. มีกิจกรรมอบรมเพ่ือวิเคราะห์การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมให้กับ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแกนนำนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 100 คน 

3. เกิดโครงงานคุณธรรมในปีงบประมาณ 2563 ทั้งของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  ไม่น้อยกว่า 5 โครงงาน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีประพฤติ

กรรมบ่งชี้ทางบวกตามตารางอัตลักษณ์คุณธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
- ป้ายโครงการ ขนาด 150 x 200  
- กระดาษเกียรติบัตร 
- กระดาษ A4/70 แกรม 

 
1  
1 
5 

 
ป้าย 
แพค 
รีม 

 
900 
240 
110 

 
900 
240 
550 
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- ปากกาเคมี 2 หัว (คละสี) 
- กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ 110 แกรม 
- แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว 
- สีเทียน 12 สี 
- แฟ้มเจาะพลาสติก 10 ไส้ 
- ถ่านอัลคาไลน์ AA 

2 
25 
5 
10 
10 
2 

โหล 
แผ่น 
แฟ้ม 
กล่อง 
แฟ้ม 
แพค 

119 
8 
55 
24 
29 
39 

238 
200 
275 
240 
290 
78 

รวม    3,011  
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      

รวม      
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเสริมสร้างอบรมให้ความรู้เกี่ยวการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับ

นักเรียน นักศึกษาใหม่ จำนวน 200 คน 

2. เพ่ืออบรมเพ่ือวิเคราะห์การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมให้กับ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแกนนำนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 100 คน 

3. เพ่ือดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในปีงบประมาณ 2563 ทั้งของผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  ไม่น้อยกว่า 5 

โครงงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) 

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานคุณธรรม 

50 คน 
450 คน 

5 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพใน

การแข่งขันภายในสถานศึกษา 
 

เชิงเวลา งบประมาณ 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,011 บาท 

 

ลงชื่อ..... (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์)...................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ :ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
59. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็นผู ้ที ่ได้งานทำในแต่ละ

สาขาวิชา จึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใช้ระบบ

ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ทั้งด้านการติดตามทาง จดหมาย ไปรษณียบัตร 

ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน นักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

………………………………………………..-……………………………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อใช้ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

2.เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน 100 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จำนวน 300 คน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จำนวน 300 คน ส่งข้อมูล

การศึกษาต่อหรือการมีงานทำหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
 กระดาษ A4  
 ตลับหมึก canon สีดำ 

 
6 
1 

 
รีม 
ตลับ 

 
110.00 
340.00 

 
660.00 
340.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใช้ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

2.เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 
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13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 

2  
จำนวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 
2 ส่งข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานทำหลังจากท่ีสำเร็จ
การศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี 

จำนวน 300 คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1,000.00 

 

 

ลงชื่อ..........นายธเนษฐ  สมยศ......ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ :สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของสถานศึกษา 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
60. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ

นักศึกษาจึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใช้ระบบ

ติดตามแบบสำรวจความพึงพอใจในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ทั้งด้านการติดตามทาง จดหมาย 

ไปรษณียบัตร ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน 

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………………………………….-…………………………………………………………. 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือใช้ติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

2.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

3.เพ่ือสำรวจฐานข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ต่อคุณลักษณะของนักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 
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ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จำนวน 300 คน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จำนวน 300 คน ส่งข้อมูล

การศึกษาต่อหรือการมีงานทำหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำช้ีแจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสด ุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สามารถติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้ 100% 

2.สามารถนำข้อมูลมาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

3.เพ่ือรับทราบข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2  จำนวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่ง
ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมีงานทำหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

  จำนวน 300 คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม  

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 0 

ลงชื่อ..........นายธเนษฐ  สมยศ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ :ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ    ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพชี
วิติที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

61.  
62. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

 
2.การผลติและ
พัฒนากำลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องสำเร็จการศึกษา

เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงมีความสำคัญต่อนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 

โดยการให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านตลาดแรงงาน แนวทางการศึกษาต่อ และการเตรียมตัว

เข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อแนะนำได้การสมัครงานในแต่ละอาชีพ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

....................................-.................................................................. 

- ความเร่งด่วน 

........................................................................................ ..............................................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 

2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ........................................................... ... 
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9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 300 คน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน การเตรียมตัว

อย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
3 

 
ชั่วโมง 

 
600.00 

 
1,800.00 

 

2.ค่าวัสดุ 
-ป้ายโครงการฯ 
-พานบายศรสีู่ขวัญ 2 ช้ัน 
-ข้าวกล่องอาหารกลางวัน  
-น้ำดื่ม ขนาด 15 ลิตร 
-น้ำแข็งหลอดอนามัย 
-แก้วพลาสติก 

 
1 
1 

300 
5 
3 
3 

 
ป้าย 
พาน 
กล่อง 
ถัง 
ถุง 
แถว 

 
675.00 

1,000.00 
35.00 
15.00 
50.00 

100.00 

 
675.00 

1,000.00 
10,500.00 

75.00 
150.00 
300.00 

 
ขนาด 1.5*3 ม. 

3.ค่าจ้างเหมา 
-จ้างเหมาเบรค 

 
40 

 
ชุด 

 
25.00 

 
1,000.00 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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ตารางการอบรม จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 

2 นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

12. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 300 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน 

การเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 
 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 15,500.00 

 

ลงชื่อ.......นายธเนษฐ  สมยศ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เวลา เรื่อง/หัวข้อ อบรม หมายเหตุ 
08.00-08.30 

น. 
- นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน  

08.30-08.45 
น. 

- พิธีเปิด โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 โดย นายวรวัฒน ์เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย ประธาน 

 

08.45-09.45 
น. 

-การอบรม แนะแนว การหางานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
โดย สำนักงานจดัหางาน จังหวัดอตุรดติถ์ 

1 ช่ัวโมง 

09.45-10.45 
น. 

- บรรยายเรื่อง ความสำเร็จในหนา้ที่การงานและการประกอบอาชีพ  
โดย ตัวแทนศิษยเ์ก่า วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1 ช่ัวโมง 

10.45-12.00 
น. 

- กิจกรรม อำลาครู ผูกข้อมือ  
ชมวีดีโอทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา แตล่ะแผนก 

 

12.00-13.00 
น. 

พักรับประทานอาหาร  

13.00-14.00 
น. 

- การอบรม ให้ความรู้ สิทธิผู้ประกันตน  
โดย สำนักงานประกันสังคม จังหวดัอุตรดติถ ์

1 ช่ัวโมง 

14.00-16.30 
น. 

- อบรม การรับใบประกาศนียบตัร (ภาคปฏิบัติ)  
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    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ :ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
63. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้ง

ทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาจะ

ช่วยทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษาและเข้าใจการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติ

ที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว    จึงได้มีแนวความคิดจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูล

พ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับระหว่างที่กำลังศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้

รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………..-…………………………………………… 

- ความเร่งด่วน 

........................................................ ..............................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิ

ประโยชน์ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 

4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และทัศน์คติที่ดีต่อสถานศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 จำนวน 200 คน 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนว

ทางการปฏิบัติตน รู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 

12.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา 
-จัดชุดเบรก อาหารว่าง 
-น้ำดื่ม  

 
250 

 
ชุด 

 
30.00 

 
7,500.00 

500.00 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
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13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิประโยชน์

ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

3. นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 

4. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

5. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีทัศน์คติที่ดีต่อสถานศึกษา 

14.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1  200 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนวทางการ

ปฏิบัติตนรู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 
 

เชิงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 8,000.00 

 

 

ลงชื่อ...........นายธเนษฐ  สมยศ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ : โครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ  

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
64. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจำนวนมาก แต่นักเรียนและ

ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางานจึงจัดทำโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น เพื่อแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในการเรียนสายอาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งแนวทางใน

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
3.เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  
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รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) 

ดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ 
- กระดาษ A4 idea green 
-กระดาษปกสี 

 
4 
1 

 
รีม 
รีม 

 
110.00 
60.00 

 
440.00 
60.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ 

2.บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น 

3.วิทยาลัยฯ มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - วิทยาลัยฯ ได้จัดคณะกรรมการออกแนะแนว จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว  
200 คน 

เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางสายวิชาชีพ 
- ผู้เข้ารับการแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

จำนวน 200 คน 

เชิงเวลา 1ตุลาคม2562 – 30 กันยายน2563  

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 500.00 

 

ลงชื่อ.........นายธเนษฐ  สมยศ........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.ชื่อโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center  
2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร   055 - 832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
65. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา 

จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยมีวัตถุประสงค์ลดรายจายของประชาชนทั้งในและ
นอกภาคเกษตร โดยยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุป
กรณการดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน โดยการใหความรูเรื ่องการดูแลรักษาและซอมบํารุง เครื่องมือ
เครื่องจักร/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุมอาชีพ และครัวเรือน ใหเต็มความสามารถและสมรรถนะ
เครื่องมือเครื่องจักร นับเปนการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายไดและเพ่ิมมูลคาผลผลิต
แกประชาชนในทองถิ่น ลดการกูยืมนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือ   
อุปกรณและลดการนําเขาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ  เพิ่มการจางงานแกนักศึกษา
สนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียน แบงเบาภาระผูปกครอง รวมทั้งสรางงานแกชางทองถิ่นที่ผานการพัฒนา  
ฝมือแรงงาน สรางฐานขอมูลปจจัยการผลิตจากหนวยครัวเรือน ไดแก เครื่องยนตเครื่องจักร และอุปกรณ
รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชนสรางแหลงปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาให มี
ความสามารถ มีประสบการณมีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพและเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยมีการดำเนินกิจกรรมหลัก คือ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน การฝึกทักษะวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่าง
ชุมชน การพัฒนาสุขอนามัยและอาชีวอนามัย การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ายทอด
ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ นั้น 

  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

......................................................................... .......................................................................... 
- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 
5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ ........เขตอำเภอพิชัย.............................  

8.กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรยีน นักศึกษา 50 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน 200 
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ 100 คน 
10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางเกษตร และเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้รับการดูแลรักษาให้
สามารถใช้งานได้ดีมากข้ึน สามารถลดรายการใช้การซ่อมบำรุง สร้างอาชีพ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
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หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

11.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ   1.มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ  

2.เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางเกษตร และเครื่องใช้
ภายในครัวเรือนได้รับการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น 
สามารถลดรายการใช้การซ่อมบำรุง 

100 คน 
300 รายการ 

เชิงคุณภาพ 1.ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 30 คน 
เชิงเวลา มกราคม - สิงหาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบ สอศ. งบดำเนินการ  

 
 

ลงชื่อ.......นายณัฐดนัย  ใจกว้าง..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.ชื่อโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 
2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร   055 - 832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
66. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำโครงการอาชีวะอาสา ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2563 ให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการ กำหนดออกให้บริการ 
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 ให้ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.      (1 
ผลัด) ทุกวัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่ คือ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2563”  รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาโดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมถึงการปลูกจิตสำนึกการมีจิต
อาสาในการให้บริการสังคม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิสำเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออก
ให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจฟรี  ให้ด้านการตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ 
บริการเติมน้ำกลั่น เติมน้ำมันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

5.สรุปสาระสำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

………………………….-……………………………………………….. 
- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

..................................................................................................................... .................………… 
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่าน    

เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัตโิครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ .....................................................  

9.กลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน 150 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน ครูจำนวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 
11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
โครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 
หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน ครูจำนวน 10 คน ออก

ให้บริการวิชาชีพ 
50 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน – มกราคม  
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบ สอศ. งบดำเนินการ  

 
 

ลงชื่อ.......นายณัฐดนัย  ใจกว้าง...ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

1.ชื่อโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทยีมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
67. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ

กรมการขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐ ให้นำดำเนินงานโครงการอาชีวะร่วมด้วย

ประชาชน โดยมีการออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ โดยออกให้บริการประชาชนในจุดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำหนดให้ ในช่วง

ระยะเวลา 7 วันอันตราย  เพื่อลดปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีวิทยาลัยที่สังกัดกรม

อาชีวศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุด

ให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิสำเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้

การออกให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจ  โดยเข้ารับบริการฟรีในด้านการตรวจเช็ดสภาพ

ความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ำกลั่น เติมน้ำมันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอื่นๆ โดยมี

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

............................................................................................................ ..........................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่าน    

เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

2.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ  เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ .....................................................  

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรยีน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจำนวน 150 
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน ครูจำนวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน ครูจำนวน 10 คน ออก

ให้บริการวิชาชีพ 
50 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – เมษายน  
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบ สอศ. งบดำเนินการ  

 

 

ลงชื่อ.....นายณัฐดนัย  ใจกว้าง........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

1.ชื่อโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
68. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาชีพ  เพ่ือนำ

นักเรียน นักศึกษา  ออกให้บริการวิชาชีพ  โดยการออกให้บริการด้านการซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง

ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  เป็นต้น  โดยจะออก

ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย  ร่วมกับอำเภอพิชัยสรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- ความเร่งด่วน 

.......................................................................... ............................................................………… 

......................................................................................................................................………… 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1  เพ่ือออกบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย 

2 เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

4 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

5 เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

6 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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7.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
9.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 80  ออกบริการวิชาชีพ 

10.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์ 

11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อำเภอพิชัย 

2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 

3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 

4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

6 ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 
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13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ออกบริการวิชาชีพ ร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์  
เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน - 

 

 

ลงชื่อ......นายณัฐดนัย  ใจกว้าง.................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

1.ชื่อโครงการ : โครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
69. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โอนจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายใต้
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั งบรายจ่ายอื่น เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการศูนย์
ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : เตรียมความพร้อมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์เศรษฐกิจดิจิทลัชุมชนให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปน็ผู้เบิกแทนโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาได้พิจารณาให้มี
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวใหแ้ก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา น้ัน 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

......................................................................................................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ดจิิตอลชุมชนกิจกรรมFix It Centerวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2.เพื่อนำผลการประเมินโครงการ   มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของศูนย์ดิจติอลชุมชน
กิจกรรม  Fix It Center ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ในคราวต่อไป 
3.เพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT แก่ชุมชน 
4.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน นักศึกษามีทักษะและความชำนาญงานมากข้ึนจากประสบการณ์และการปฏบิัติงานจริง 
5.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใหบ้ริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             
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8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ 100 คน 
12.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรูไ้ดร้ับการดูแล หรือได้รับซ่อมบำรุง 
13.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 

14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์

2 นักเรียน นักศึกษาไดฝ้ึกฝนประสบการณ ์

3 เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯ 

4 นักเรียน นักศึกษาและบคุลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 

5 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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15.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ  

2.เครื่องคอมพิวเตอรไ์ดร้ับการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 1.ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ  
เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบ สอศ. งบดำเนินงาน  

 

 

ลงชื่อ..........นายณัฐดนัย  ใจกว้าง.........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ :ปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยฯ 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
70. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 



417 
 

 

 

4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

โรงอาหารของโรงเรียนเปนสิ่งที่สําคัญตอการใหบริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป  

ดังนั้น การทําใหโรงอาหารไดรับการรับรองมาตรฐานจึงเปนเรื่องที่ดีตอสุขภาพของทุกคน จึงไดจัดทํา โครงการ

นี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญของโรงอาหารและเปนโรงอาหารที่ ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะใหผูมาใชบริการเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการใชบริการ โรงอาหารของโรงเรียน

ทุกครั้งที่ใชบริการ  

การเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน จึงเปนเปาหมายสําคัญท่ี  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงมงุเนนสงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับโรงอาหารใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้

โดยการตรวจแนะนําสถานประกอบการ อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง การพัฒนาตัวผูประกอบการและผูสัมผัส

อาหารที่เกี่ยวของ รวมไปถึง การเผยแพรประชาสัมพันธความรู ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่

สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปอนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแกผูประกอบการ

และ ผูบริโภคในโรงเรียน 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………-……………………………………………………………………. 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

..................................................................................................................... .................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนไดใชโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงาน อาหารสะอาด     

   รสชาติอรอย 

3. เพ่ือสรางความตระหนักใหโรงเรียนในสังกัดไดใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานทีด่ำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีความพึงพอใจในการให้บริการของทุกคนในวิทยาลัยฯ 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คุณภาพในการให้บริการถูกหลักอนามัย ปลอดภัยสะอาดต่อผู้บริโภค 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

 

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 บาท 
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12.ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง และเจตคติที่ดีในการ

ดูแลสุขภาพ 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยฯ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จำนวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จำนวน 600 คน 
เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน  8,000.00 

 

 

ลงชื่อ.......นายจินานุวัตร์  จอมภา....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

1.ชื่อโครงการ :จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
71. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากร

ทางการศึกษาทุกท่าน ในเรื่องของสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือ

ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ได้มีความพร้อมในการดูและรักษารักษา

และพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยทำ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………………..-………………………………………………………………….. 

- ความเร่งด่วน 

......................................................................................................................................………… 

..................................................................................................................... .................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 

2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 

3 เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8.สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

จำนวนยาและอุปกรณ์มีเพียงพอในการให้บริการทุกคนในวิทยาลัย 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คุณภาพของยาและอุปกรณ์ได้มาตรฐานในการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา   

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.วิทยาลัยสามารถให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 

2.บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 

3.เป็นการบริหารความเสี่ยง 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จำนวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จำนวน 600 คน 
เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน (แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ5,000บาท) 10,000 

ลงชื่อ....นายจินานุวัตร ์ จอมภา.....ผู้รับผิดชอบโครงการ     
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อโครงการ :ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
72. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเทา่เทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การที ่

คนเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินั้นอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความสามารถ 

และที่ขาดไม่ได้คือด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจสุขภาพนั้นจะเป็นจุดเริ่มในการดำเนินชีวิตของ

คนเรา ถ้าเรามีสมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถวิเคราะห์สิ ่งต่างที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างมีสติรอบคอบและ

ควบคุมให้มันดำเนินไปเนินอย่างถูกต้องเหมะ ในศึกษาก็เช่นกัน ถ้าครูและนักเรียนมีสุขภาพที่ดีกระบวนการ

เรียนการสอนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูอาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็ม รูปแบบ 

นักเรียนก็สามารถรับข้อมูลได้เตม็ทีแ่ละนำไปต่อยอมในกระบวนการต่างได้ 

ในการนี้ทางงานสวัสดิการนักเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดทำ 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อส่งเสริมให้ 

นักเรียน และบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และสามารถป้องกันโรคภัย หรือดูแลรักษา

สุขภาพในเบื้องได้ 

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

…………………………………………………….-……………………………………. 

- ความเร่งด่วน 

........................................................................................................ ..............................………… 

..................................................................................................................... .................………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 53 คน 
นักเรียน นักศึกษา 600 คน 
ประชาชนทั่วไป 0 

รวมจำนวน  
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 600 คน 

11. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดี และมีความรู้เบื้องต้นในการรักษาสุขภาพ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา   

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชัยมีสุขภาพที่ดี และมีความรู้เบื้องต้นในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ 
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13. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จำนวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จำนวน 600 คน 
เชิงเวลา มกราคม – กันยายน  
เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน   

ลงชื่อ.....นายจินานุวัตร์  จอมภา.........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานปกครอง 

1. ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา    

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

73.  
74. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวติที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นถึง

ความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าใช้ยาเสพติด(Pcetential Demand) ในการสำรวจสภาพการใช้สาร 

เสพติดในสถานศึกษา เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง

ยั่งยืน 

         ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  สำหรับงานปกครองและ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงจัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพ่ือให้ทราบจำนวนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด   จึงได้จัดทำสรุปผล

การประเมินโครงการ  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา   ประจำปีงบประมาณ  2563  

5. สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………………….-…………………………………………………………. 

- ความเร่งด่วน 

.................................................................. ....................................................................………… 

............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อทราบจำนวนนักศึกษาที่ตรวจพบ สารเสพติดในปัสสาวะ 

2.  เพื่อให้เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 

3.  เพื่อหาวิธีป้องกันนักศึกษากลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง จากการใช้สารเสพติด 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการ √ √           
ขออนุมัติโครงการ   √ √         
ดำเนินงานโครงการ     √ √ √ √ √    
สรุปผลการดำเนินงาน          √ √  
รายงานผล            √ 

8. สถานที่ดำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรยีน นักศึกษา 500 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจำนวน 500 
10. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ต้องไม่มี

ประวัติการใช้สารเสพติดทุกชนิด 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นตัวอย่างในการรณรงค์แก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย    -  
2.ค่าวัสดุ    1,000.00  
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
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หมายเหตุ กรุณาแจงรายการให้ครบถ้วน เช่น ค่าวัสดุ กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ราคา 110 

บาท 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาได้ทราบจำนวนนักศึกษาท่ีพบสารเสพติดในปัสสาวะ 

2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 

3. สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้นักศึกษาใช้สารเสพติด 

4. ลดปัญหาเรื่องอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษากลุ่มเสพ 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน 
นักศึกษา    

หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คน  
เชิงคุณภาพ 1. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยตนเองในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562- กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000.00 บาท  

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1.ชื่อโครงการ :เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน(ผู้พิการ) 

2.ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ 0946399396         โทรสาร 055-832043 

E-mail : kong_math@hotmail.com 

3.ความสอดคล้องของโครงการ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
9. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถิติประชากรผู้พิการมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หมวด 3 

ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ เน้นความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมกันของทุกช่วงวัย และตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน

ตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทาง

การศึกษา 

     ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเทศพัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ มีเป้าการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มี

ทักษะ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง

การตั้งครรภ์ ปฐม วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากร

มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ

และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพ่ือให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและ

ได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคม และเพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเพ่ือ

คนพิการ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ พ.ศ.2551 จึงได้จัดโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ

นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน (ผู้พิการ) ขึ้น 

5.สรุปสาระสำคัญ 

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 

……………………………………………………….-…………………………………… 

- ความเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 

............................................................................... .......................................................………… 

6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ืออุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาส 

2 เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาสและต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

ได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ 

สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนา   ดำเนินการปกติ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 

เรื่อง/ดำเนินงาน 
เดือนที่ดำเนินงานในปี งบประมาณ 2563 

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

เสนอโครงการ             
ขออนุมัติโครงการ             
ดำเนินงานโครงการ             
สรุปผลการดำเนินงาน             
รายงานผล             

 

8.สถานทีด่ำเนินงานโครงการ  

 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร  
นักเรียน นักศึกษา 4 คน 
ประชาชนทั่วไป  

รวมจำนวน  
10.ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาส ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยสร้างรายได้

ระหว่างเรียนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ 

11.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจำนวน 4 คน 

 เงินงบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  

 อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน คำชี้แจง 
ธุรกิจเติมเงินออนไลน์     4  คน   2,500   บาท 10,000 บาท   
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา      
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา พิการ ยากจน ด้อยโอกาส 

2 สามารถสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

3 นักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาส และต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้มี

โอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ 

13.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ2563 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาส ในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

จำนวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพิการ ยากจน ด้อยโอกาส ในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับโอกาสอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ 

  จำนวน 300 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน-กันยายน  

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน 10,000.00 

 

ลงชื่อ.......นายธเนษฐ  สมยศ........ผู้รับผิดชอบโครงการ
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จัดทำโดย 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/

