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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยและยุทธศำสตร์ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก ปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  

ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ควำมย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟูฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
“ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
- ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
- ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
- สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
ม่ันคง 

1. มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอภิปไตย 
3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้

ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
4. มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

ม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้

สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน 

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการกเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

3. มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องอาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงินและทุนอ่ืนๆ 

ยั่งยืน 
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
2. มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ

ประชาคมโลก 
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3. คมมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน    

มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 นโยบำย จุดเน้นและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดอำชีวศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21” 
1. เพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพ (สำยอำชีวะ 50 : 50 สำยสำมัญ) 

1. เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน 
2. เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.) 
3. ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 
4. แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ 
5. สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding) 
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6. จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)  
2. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) 

1. พัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ) 

2. จัดการศึกษารองรับการพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
3. พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
4. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 
5. อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN 

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
1. ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะก าลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพทั่ว

ประเทศ) 
2. เตรียมความพร้อมก าลังคนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 
4. หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
5. Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหำรและงำนบุคคล 
1. ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 
2. พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3. แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 
4. สร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ิมค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
1. อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 
2. บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 
3. Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 
4. สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” 

ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นท างานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ที่ดี                    ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
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 ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทบทวนใหม่) 
วิสัยทัศน์ 
 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าขายแดนเติบโต 
พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และมีการ
สืบสานต่อไป มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 

2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความ
สมัครสมาน สามัคคีของประชาชน 

4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า และพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ที่ดี ทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 
เป้ำประสงค์ 

1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงและยั่งยืน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพ

สูงขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ

บริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5 



กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่าย
คมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบ
ประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน  
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง  
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชน สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความม่ันคงเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติด  
1.6 ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิม
รายได้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง และ
ลดความเหลื่อมล้ า 

2.1 ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการผลิตภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ด้วยระบบ 
Zoning ที่สอดคล้องกับ 
การตลาด และการบริหาร
จัดการตลาดสินค้าทุก
ประเภท  
2.2 เสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการให้กับ
ภาคการผลิตทุกด้าน ทุก
องค์กรให้เข้มแข็ง  
2.3 ส่งเสริมการศึกษาการ
วิจัย การสร้างนวัตกรรม 
และพัฒนาสู่ Thailand 
4.0 
 

3.1 ท านุบ ารุง รักษา และ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือ
ใช้ในการผลิต สินค้า
บริการ การเพ่ิมรายได้  
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยง
เส้นทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้าน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ  
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยว
ทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้น
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์
และยกระดับการท่องเที่ยว
ให้สูงขึ้น 
 

4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่าง
เป็นธรรม และด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน ของประชาชนให้เพียงพอแก่
การอยู่อาศัยและ การเกษตรกรรม  
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 4.4 
ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุม
และก าจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์
พลังงานและการบริหารจัดการด้าน
พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่ ในทุกด้านเพ่ือให้เป็น
ประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และนานาชาติ  
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว ในทุกมิติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ Logistics ที่เอ้ือ
ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
สินค้าและการบริการ  
5.5 สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
ยุคดิจิตอล 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

ที่อยู่ 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เลขท่ี 154 หมู่ที่ 1 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสไปรษณีย์ 53120 
 โทรศัพท์ 055-432-043  โทรสาร 055-432-043 ต่อ 0 
 E-mail : Picc.ac.th@gmail.com  Website : www.picc.ac.th 
 Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ประวัติสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษา
อาชีพ สถานศึกษา มีเนื้อที่รวม 131 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ต าบลในเมือง 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120 เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ลงวันที่ 25 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และ 
ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็น
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และมีนายอัมพร ภักดีชาติ เป็นผู้อ านวยการกองการศึกษาอาชีพ ในขณะนั้น 
การจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เพ่ือจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งประเทศอันจะเป็น
การเสริมสร้าง และพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ณ ปี พ.ศ.2540  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจนถึงปัจจุบัน 
กำรจัดกำรศึกษำ 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 (ส าหรับนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.1 หลักสูตรทวิ
ภาคี) ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน คือ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขางานยานยนต์ 
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
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4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี) จ านวน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน คือ 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาวิชาไฟฟ้า 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 สภำพชุมชน 
  อ าเภอพิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ตาม
ทางรถไฟไปทางทิศใต้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 736 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 468,750 ไร่ มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอตรอน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอวัด
โบสถ์ (จังหวัดพิษณุโลก) และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย) แบ่ง
พ้ืนที่การปกครองออกเป็น 11 ต าบล 97 หมู่บ้าน 
 สภำพเศรษฐกิจ 
 ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอพิชัยประกอบอาชีพ ดังนี้ 

- การเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณ 80% พืชไร่ส าคัญที่ราษฎร
เพาะปลูกกันมาก คือ ข้าว ถั่ว พืชอื่นๆ เช่น พริก อ้อย 

- การปศุสัตว์ ราษฎรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพและเลี่ยงส าหรับเป็นอาหารบริโภค คือ ไก่พ้ืนเมือง นิยม
เลี้ยงกันเพื่อเป็นอาหารบริโภค โค สุกร และกระบือ 

- การประมง มีผู้เลี้ยงปลาขนาดกลางและขนาดเล็ก จ านวนหลายร้อยราย และนิยมเลี้ยงปลาพันธุ์ 
ต่าง ๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ และปลาดุก 

สภำพสังคม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
  



2. แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   
(นำยวรวัฒน์ เหล็กสิงห์)

รองฯฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร              
(นำยพลิสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง)

งำนบริหำรงำนทั่วไป       
(นำงพรทิพย์ อุ่นเรือน)

งำนบุคลำกร                     
(นำงพรทิพย์ อุ่นเรือน)

งำนกำรเงิน                     
(นำงวำสนำ สุขใจ)

งำนบัญชี                        
(นำงสุกัญญำ หิสวำณิชย์)

งำนพัสดุ                        
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)

งำนอำคำรสถำนที่          
(นำยเรวัฒน์ บำงเลี่ยม)

งำนทะเบียน                    
(นำยนิรันดร์ แก้วบุญเรือง)

งำนประชำสัมพันธ์          
(นำยเนษฐ สมยศ)

รองฯฝ่ำยแผนงำนฯ                           
(นำงวำสนำ สุขใจ)                               

ครู ช ำนำญกำรท ำหน้ำที่แทน

งำนวำงแผนและงบประมำณ          
(นำงสำวอนัญญำ คงต่อ)

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ  
(นำยวัชพล สุขใจ)

งำนควำมร่วมมือ      
(นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย)

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม             
(นำงสุกัญญำ หิสวำณิชย์)

งำนประกันคุณภำพฯ       
(นำงวำสนำ สุขใจ)

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำฯ 
(นำงสำวปิยะชำติ กลัมภัก)

รองฯฝ่ำยพัฒนำฯ                             
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)                          

ครู ช ำนำญกำรท ำหน้ำที่แทน

งำนกิจกรรม นร.นศ. 
(นำยเอนก สนโต)

งำนครูที่ปรึกษำ            
(นำยนิรันดร์ แก้วบุญเรือง)

งำนปกครอง        
(นำยคมกฤช ธีระแนว)

งำนแนะแนวอำชีพฯ     
(นำยธเนษฐ สมยศ)

งำนโครงกำรพิเศษฯ    
(นำยณัฐดนัย ใจกว้ำง)

งำนสวัสดิกำร นร.นศ. 
(นำยจินำนุวัตร์ จอมภำ)

รองฯฝ่ำยวิชำกำร                                   
(นำยพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง)

งำนพัฒนำหลักสูตร  
(นำงนิตยำ บุญเลิศล้ ำ)

งำนวัดและประเมินผล  
(นำยธนกฤต จันทร์แจ้ง)

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด             
(นำงสำวดำเรศ โท้หล ำ)

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี                
(นำงภิญญำรัตน์ เกตุอินทร์)

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน     
(นำยนพดล พัดจันทร์หอม)

แผนกวิชำยำนยนต์            
(นำยนพดล สำสิงห์)

แผนวิชำไฟฟ้ำก ำลัง             
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)

แผนกวิชำกำรบัญชี             
(นำงภิญญำรัตน์ เกตุอินทร์)

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(นำงวำสนำ สุขใจ)

แผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์      
(นำงนิตยำ บุญเลิศล้ ำ)

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน     
(นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์)

คณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
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แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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3. ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 205 0 0 205 
ปวช.2 131 0 0 131 
ปวช.3 143 0 0 143 

รวม ปวช. 479 0 0 479 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 
ปวส.1 0 94 94 
ปวส.2 0 78 78 

รวม ปวส. 0 172 172 
 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 179 113 63.13 
ปวส.2 101 83 82.18 
รวม 280 196 70.00 

 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 202 116 57.43 
ปวส.2 89 73 82.02 
รวม 291 189 64.95 
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4. ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด 

(คน) 
มีใบประกอบวิชำชีพ  

(คน) 
สอนตรงสำขำ 

(คน) 
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ/
รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการ/ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

5 5 5 

ข้าราชการพลเรือน 0 0 0 
พนักงานราชการ ครู 7 7 7 
พนักงานราชการ (อ่ืน) 0 0 0 
ครูพิเศษสอน 13 11 13 
เจ้าหน้าที่ 13 0 0 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ฯ) 

8 0 0 

รวมครู 25 23 25 
รวมทั้งสิ้น 48 25 25 

 
5.ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม (สำขำวิชำ) 
อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



6.ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืนๆ 3 
โดม (ลานกิจกรรม) 1 

รวมทั้งสิ้น 8 
 

 
 
8.ข้อมูลงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 
งบบุคลากร 6,137,900 
งบด าเนินงาน 1,813,000 
งบลงทุน 1,500,000 
งบเงินอุดหนุน 2,159,920 
งบรายจ่ายอื่นๆ 200,365 

รวมทั้งสิ้น 13,614,470 
 

12 



8.ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
ปรัชญา 
 วิชาดี มีคุณธรรม ปัญญาล้ า ทักษะเยี่ยม 
อัตลักษณ์ 
 มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
เอกลักษณ์ 
 บริการวิชาชีพ 
อัตลักษณ์คุณธรรม 
 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
9.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 
วิสัยทัศน์ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชน มีมาตรฐานสากล ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
3. บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ 
5. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาชุมชน 
3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
5. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 
7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ PLC 
9. สถานศึกษาพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมผ่านโรงเรียนคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพในสาขาวิชา 

14 



 

ส่วนที่ 3 15 



 

 

กิจกรรม หมายเหตุ

พัฒนา สนองมาตร

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ผู้เรยีน ฐานที่

งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน / งาน / โครงการประจ าปงีบประมาณ  2564    8 ตุลาคม 2563

รายการ งบประมาณทีใ่ช้

งบรายจา่ยของแผนปฏิบตัิการ ปงีบประมาณ  2564ประมาณการจดัสรร

แหลง่งบประมาณจดัสรร
บกศ.อุดหนุนการศึกษา

3)ค่าวัสดุ 2,105,400 547,200 28,400 400,000 0 1,129,800 0
3.1)วัสดุกอ่สร้าง 200,000 200,000
3.2)วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 50,000 50,000
3.3)วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 260,000 200,000 10,000 50,000
3.4).วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 100,000 50,000
3.5)วัสดุการศึกษา 1,075,600 247,200 28,400 300,000 500,000.00

3.6)วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000 50,000
3.7)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000
3.8)วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000
3.9)วัสดุหนังสือต ารา วารสาร 50,000 50,000
3.10)ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 0
3.11) วัสดุงานวิจัยและประกนัคุณภาพ 10,000 10,000

3.12) วัสดุส านักงาน 199,800 0 0 90,000 0 109,800 0 0

           วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 20,000 20,000

           วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 20,000 20,000

           วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ 20,000 20,000

           วัสดุส านักงานฝ่ายพฒันาการศึกษา 20,000 20,000

           วัสดุส่วนกลาง 10,000 29,800
4)ค่าสาธารณปูโภค 1,362,375 300,000 50,000 30,000 0 873,000 109,375 0

4.1)ค่าไฟฟา้ 880,050 300,000 50,000 30,000 500,050
4.2)ค่าโทรศัพท์ 62,000 62,000
4.3)ค่าไปรษณีย์โทรเลข 15,000 15,000
4.4)ค่าบริการด้านส่ือสารโทรคมนาคม (อนิเตอร์เน็ต) 400,525 291,150        109,375
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กิจกรรม หมายเหตุ
พัฒนา สนองมาตร

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ผู้เรยีน ฐานที่

รายการ งบประมาณทีใ่ช้
งบรายจ่ายของแผนปฏิบตัิการ ปงีบประมาณ  2564ประมาณการจดัสรร

แหลง่งบประมาณจัดสรร
บกศ.อุดหนุนการศึกษา

4.5) ค่าขยะมลูฝอย 4,800 4,800             
1.1.3 งบลงทุน 1,510,000 0 0 0 0 1,510,000 0

1. )ค่าครภัุณฑ์ 10,000 10,000
2)ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000 1,500,000

1.1.4 งบอุดหนุน (เรยีนฟร ี15 ป ีค่าหนังสอื,อุปกรณก์ารเรยีน,ค่าเครอืงแบบ) 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 งบรายจ่ายอ่ืนๆ 200,000 0 0 0 0 200,000 0

1.1)  เงินส ารองฉุกเฉิน 200,000 200,000
12,544,049 3,890,022 509,600 844,000 3,531,252 5,319,800 159,375
137,780 70,380 27,800 39,600
265,575 265,575
33,000 33,000
263,352 43,152 50,000 170,200

699,707 113,532 110,800 0 0 170,200 305,175 0

13,243,756 4,003,554 620,400 844,000 3,531,252 5,490,000.00 464,550 0

ปวช ปวส ระยะส้ัน อดุหนุน บกศ กจิกรรม
  3,892,314        492,600   844,000  3,221,450          4,000,000.00     464,550             

ข้อมลู ณ  วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 4,003,554 620,400 844,000 3,531,252 5,490,000.00 464,550
ปวช 1,241,700       111,240-           127,800-   -          309,802-             1,490,000.00- -                     
พนก 2,119,080       คืนครู 112080

ประกนัสังคม 231,534          เงินเหลือจากวัสดุ เงินเหลือจากวัสดุจนท 104040
ครุภัณฑ์ 111,240           127,800   วัสดุ 2/63

ค่าสาธารณูปโภค 300,000          
รวม  ปวช 3,892,314       

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา
โครงการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ
โครงการฝ่ายบรหิารทรพัยากร

ยอดรวมทัง้สิน้

รวมโครงการ

รวมงบหน้ารายจ่าย
โครงการฝ่ายวิชาการ
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ว/ด/ป ผู้รบัผิดชอบ

งปม. บกศ. รองบ ใหม่ ปกติ ทีด่ าเนินงาน (บคุลากร) สอศ. สมศ.

1 โครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา(ใช้ค่าหนังสือ)

ค่าหนังสือ      2,500 P

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นางพรทิพย์ อุน่เรือน
P

งานบคุลากร

2 โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร   170,200 บกศ 170,200 P ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นางพรทิพย์ อุน่เรือน P งานบคุลากร

3 โครงการพฒันาระบบบัญชี P พ.ค.-64 นางสุกญัญา P งานบญัชี

4 โครงการจัดพธีิมอบใบประกาศนียบัตร แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา2563

   30,000 ปวส P

ม.ค.-ม.ีค.64 นางสาวเจนจิรา มีชยั
P

งานทะเบยีน

5 โครงการพฒันาระบบงานทะเบียนและเพิม่
ประสิทธิภาพในงานทะเบียน

   10,000 ปวช P

เม.ย.-ม.ิย. 64 นางสาวเจนจิรา มีชยั
P

งานทะเบยีน

6 เคร่ืองพมิพบ์ัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
(เกบ็จากเด็ก)

บกศ 79,875   P

เม.ย.-ม.ิย. 64 นางสาวเจนจิรา มีชยั
P

งานทะเบยีน

7 โครงการป้ายนิเทศ (ใช้ค่าหนังสือ)      6,102 ค่าหนังสือ      6,102 P เม.ย.-ม.ิย. 65 นางสาวเจนจิรา มีชยั P งานทะเบยีน

8 โครงการเตรียมความพร้อมงานบริหารทัว่ไป P ม.ิย.-พ.ค.64 นางสาวภัทรวรรณ P งานบริหารทั่วไป

9 โครงการปรับปรุงศักยภาพการท างานการเงิน    32,050 ปวช P ก.พ.-พ.ค.64 นางวาสนา P งานการเงิน

10 โครงการจัดซ้ือชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและ
เคร่ืองโทรสารครบชุด

   50,000 P

ก.พ.-พ.ค.64 นายธเนษฐ
P

งานประชาสัมพนัธ์

11 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์วิทยาลัย
การอาชีพพชิัย

   15,000 ค่าหนังสือ P

ก.พ.-พ.ค.64 นายธเนษฐ
P

งานประชาสัมพนัธ์

12 โครงการเตรียมความพร้อมงานพสัดุ P พ.ค.-64 นายชยัฤกษ์ P งานพสัดุ

13 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานห้องพสัดุ
P

พ.ค.-64 นายชยัฤกษ์
P

งานพสัดุ

14 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ P พ.ค.-64 นายชยัฤกษ์ P งานพสัดุ

15 โครงการโปรแกรมพฒันาระบบงานพสัดุ 100,000 P พ.ค.-64 นายชยัฤกษ์ P งานพสัดุ

รวม 263,352 0 0 400,075 8,602

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งปม. ทีข่อใช้ งปม.ทีใ่หใ้ช้
บาท ประเภท

ความสอดคลอ้ง
มาตรฐาน หมายเหตุ
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ว/ด/ป ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งปม. บกศ. รองบ ใหม่ ปกติ ทีด่ าเนินงาน (บคุลากร) สอศ. สมศ.

1 อ าเภอย้ิมเคล่ือนที่ √ √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายณัฐดนัย  ใจกว้าง √ √
2 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 0 √ √ มนีาคม 64 - พฤษภาคม 64 นายณัฐดนัย  ใจกว้าง √ √
3 อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 0 √ √ ธันวาคม 64 - กมุภาพนัธ์ 64 นายณัฐดนัย  ใจกว้าง √ √
4 ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน Fix it center 0 250,000 √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายณัฐดนัย  ใจกว้าง √ √

5 จัดท าระบบเช็คชื่อ online 15,000 √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายนิรันดร์  แกว้บุญเรือง √
6 ประชุมผู้ปกครอง 3,000   √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายนิรันดร์  แกว้บุญเรือง √

7 ลดปัญหาการออกกลางคัน (เย่ียมบ้าน) 0  √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายนิรันดร์  แกว้บุญเรือง √
8 แนะแนวศึกษาต่อระดับ ปวช. 20,000 กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายธเนษฐ  สมยศ √
9 แนะแนวศึกษาต่อระดับ ปวส. 3,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายธเนษฐ  สมยศ √
10 ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000 กจิกรรมพฒั √ มกราคม 64 - เมษายน 64 นายธเนษฐ  สมยศ √
11 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 10,000 กจิกรรมพฒั √ พฤษภาคม 64 - กนัยายน 64 นายธเนษฐ  สมยศ √
12 ติดตามข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษา 1,000   √ มนีาคม 64 - สิงหาคม 64 นายธเนษฐ  สมยศ √

13 ถวายเทียนพรรษาและบ าเพญ็ตนเป็นพทุธมามะกะ 6,000   √ มถิุนายน 64-สิงหาคม 64 นายเอนก  สนโต √
14 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 10,000 √ พฤษภาคม 64 - กรกฎาคม 64 นายเอนก  สนโต √
15 วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแมแ่ห่งชาติ 4,500   √ กรกฎาคม 64 - กนัยายน 64 นายเอนก  สนโต √

16
การเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชา
พืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา 6,000   กจิกรรมพฒั √ กรกฎาคม 64 - กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

17
บวงสรวงท่านพอ่พระยาพชิัยดาบหัก วิทยาลัยการ
อาชีพพชิัย 20,000 กจิกรรมพฒั √ พฤศจิกายน 63 - ธันวาคม 63

นายเอนก  สนโต
√

18
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวิทยาลัย
การอาชีพพชิัย 500     กจิกรรมพฒั √ มถิุนายน 64-กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

19 แข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 12,975 กจิกรรมพฒั √ พฤษภาคม 64-กรกฎาคม 64 นายเอนก  สนโต √
20 แข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา ระดับภาค 15,000 กจิกรรมพฒั √ สิงหาคม 64- กนัยายน 64 นายเอนก  สนโต √
21 แข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 10,000 กจิกรรมพฒั 10,000 √ สิงหาคม 64- กนัยายน 64 นายเอนก  สนโต √

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ
งปม. ที่
ขอใช้

งปม.ทีใ่หใ้ช้
บาท ประเภท

ความ
สอดคลอ้ง
มาตรฐาน
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22
แข่งขันกฬีาสีภายในต้านยาเสพติด วิทยาลัยการ
อาชีพพชิัย คร้ังที ่21 30,100 กจิกรรมพฒั √ สิงหาคม 64- กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

23 ครอบครูช่างและไหว้ครูสามญั 15,600 √ พฤษภาคม 64 - กรกฎาคม 64 นายเอนก  สนโต √

24
ท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการ
อาชีพพชิัย 13,900 √ พฤษภาคม 64 - มถิุนายน 64

นายเอนก  สนโต
√

25
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่9 3,000   กจิกรรมพฒั √ พฤศจิกายน 63 - ธันวาคม 63

นายเอนก  สนโต
√

26 สืบสารประเพณีไทยลอยกระทง 1,000   กจิกรรมพฒั √ พฤศจิกายน 63 - มกราคม 64 นายเอนก  สนโต √
27 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 1,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 นายเอนก  สนโต √

28
ส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 5,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63

นายเอนก  สนโต
√

29
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 3,000   กจิกรรมพฒั √ มถิุนายน 64 - สิงหาคม 64

นายเอนก  สนโต
√

30
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัร
สุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี 3,000   √ มถิุนายน 64 - กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

31
โครงการรองรับการประเมนิหน่วยองค์การวิชาชีพฯ 
ประจ าปี 2564 10,000 กจิกรรมพฒั √ กรกฎาคม 64 - กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

32
ส่งเสริม สนับสนุนด้านกฬีา และนันทนาการต้านภัยยา
เสพติด 1,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64

นายเอนก  สนโต
√

33
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 บกศ 85,000 √ มกราคม 64 - กนัยายน 64

นายจินานุวัตร์ จอมภา
√

34
จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 10,000 กจิกรรมพฒั √ มกราคม 64 - กนัยายน 64

นายจินานุวัตร์ จอมภา
√

35 ปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพชิัย 20,000 ตุลาคม 63 - พฤษภาคม 64 นายจินานุวัตร์ จอมภา

36
เข้าค่ายพกัแรมพธีิประจ ากองและประดับแถบสามสี
ลูกเสือวิสามญั 20,000 √ ตุลาคม 63 - มนีาคม 64

นายวัชพล สุขใจ
√

20 



 

 
 
 
 

37 เดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สี 5,000   กจิกรรมพฒั √ พฤศจิกายน 63 - มกราคม 64 นายวัชพล สุขใจ √

38
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขีป่ลอดภัยสร้าง
วินัยจราจร 1,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64

นายคมกฤช  ธีระแนว
√

39 อบรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64 นายคมกฤช  ธีระแนว √
40 วันงดสูบบุหร่ีโลก 1,000   กจิกรรมพฒั √ เมษายน 64 - มถิุนายน 64 นายคมกฤช  ธีระแนว √

41
ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน 
นักศึกษา 2,000   กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64

นายคมกฤช  ธีระแนว
√

42
พฒันาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ) 12,000 กจิกรรมพฒั √ ตุลาคม 63 - กนัยายน 64

นายคมกฤช  ธีระแนว
√

รวม 265,575 0 0 125,000 260,000
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ว/ด/ป ผู้รับผิดชอบ

งปม. บกศ. รองบ ใหม่ ปกติ ทีด่ าเนินงาน (บคุลากร) สอศ. สมศ.

1
การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

0 0 P นิตยา บุญเลิศล้ า

2 นิเทศการสอนครูผู้สอน          500  ระยะส้ัน      500 P นิตยา บุญเลิศล้ า
3 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมธัยม.ใช้ระยะส้ัน4000 P นิตยา บุญเลิศล้ า
4 การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 0 P นิตยา บุญเลิศล้ า

5
พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะส้ันร่วมกบัชุมชนสถาน
ประกอบการ

         500  ระยะส้ัน P นิตยา บุญเลิศล้ า

6 วันวิชาการ  ปวช / ระยะส้ัน      80,000  ปวช40000  40,000  ระยะส้ัน    40,000 P นิตยา บุญเลิศล้ า
7 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท่วิภาคี 0 P ภิญญารัตน์
8 สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0 P ภิญญารัตน์
9 สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ(ทวิภาคี) 0 P ภิญญารัตน์

10
ส่งเสริมก ากบัดูแลผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ในสถาน
ประกอบการ

   25,000 P ภิญญารัตน์

11 พฒันาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    20,000 P ภิญญารัตน์

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์        4,380  ปวช. P

นภดล พดัจันทร์
หอม

13 พฒันาระบบเคร่ืองเสียง P

นภดล พดัจันทร์
หอม

14 ห้องสมดุ 3 ดี        1,000  ปวส P ดาเรศ
15 เตรียมตวามพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ P ธนกฤต
16 ส่งเสริมสนับสนุนก ากบัดูแลให้มเีวลาวัดผลตามสภาพจริง      11,800  ปวส P ธนกฤต
17 ปรับปรุงแผนกวิชาเคร่ืองกล    42,000 P นพดล
18 โครงการศึกษาดูงาน (ชย.) P นพดล
19 ปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา้ แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง  211,438 P ชัยฤกษ์

ฝ่ายวิชาการ

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ งปม. ทีข่อใช้ งปม.ทีใ่หใ้ช้
บาท ประเภท

ความสอดคลอ้ง
มาตรฐาน หมายเหตุ
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20 น านักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2564      24,500  กจิกรรมพฒั P ชัยฤกษ์
21 ปรับปรุงพืน้ทีอ่าคารเรียนแผนกไฟฟา้ก าลัง P P ชัยฤกษ์
22 พฒันาการเรียนรู้วิชาการบัญชีโดยภูมปัญญาท้องถิ่น        2,500  กจิกรรมพฒั P ภิญญารัตน์
23 ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 P ภิญญารัตน์
24 แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านการบัญชี P ภิญญารัตน์
25 ฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกจิ P ภิญญารัตน์
26 เชิญวิทยากรสอนภูมปิัญญาท้องถิ่นพฒันาการเรียนรู้วิชาชีพ        3,600  กจิกรรมพฒั    3,600 P วาสนา
27 ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2564 P วาสนา
28 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ P P วาสนา
29 ปรับปรุงแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ P P วาสนา
30 แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์ P วาสนา

31
ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคารฝึกงานและซ่อมแซมประตูแผนกวิชา
เทคนิคพืน้ฐาน

P จักรพนัธ์

32
โครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาองักฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส าหรับนักศึกษา

       9,000  กจิกรรมพฒั P พรทิพย์

รวม 137,780 382,538 44,100 0 338,438
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ว/ด/ป ผู้รับผิดชอบ

งปม. บกศ. รองบ ใหม่ ปกติ
ที่

ด ำเนินงำน
(บุคลำกร) สอศ. สมศ.

1 ประชุมท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี

8,000 ปวส P ก.ย.-63 นางสาวอนัญญา คงต่อ P จัดท าเล่มแผน + ประชุมวางแผน
ปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการทบทวนทิศทางการใช้จ่าย
งบประมาณ

P ต.ค.-ธ.ค.63 นางสาวอนัญญา คงต่อ P P

3 ประกวดส่ิงประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา 31,000 P ส.ค.-64 นางสุกญัญา     หิสวาณิชย์ P P ทุนท าชิ้นงาน
4 เตรียมความพร้อมเพือ่พฒันาชิ้นงานประกวด

ส่ิงประดิษฐ์และระดับจังหวัด
P ต.ค.-พ.ย.63 นางสุกญัญา     หิสวาณิชย์ P P จัดซ้ือวัสดุในการจัดแสดงชิ้นงานเพิม่เติม

5 เตรียมความพร้อมเพือ่พฒันาชิ้นงานประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ระดับภาค

P พ.ย.-63 นางสุกญัญา     หิสวาณิชย์ P P จัดซ้ือวัสดุในการจัดแสดงชิ้นงานเพิม่เติม

6 เตรียมความพร้อมเพือ่พฒันาชิ้นงานประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับชาติ

P ธ.ค.-63 นางสุกญัญา     หิสวาณิชย์ P P จัดซ้ือวัสดุในการจัดแสดงชิ้นงานเพิม่เติม

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมอื

80,000 P ต.ค.-63 นางสาวธันย์นิภา เล่ียมวิไล P เคร่ืองคอมส านักงาน 2 ชุด

8 พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้าง
จิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผน
ธุรกจิและการศึกษาดูงาน)

8,150 P ส.ค.-64 น.ส.ปิยะชาติ  กลัมภัก P P

9 พฒันาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพชิัย

5,000 P ต.ค.-63 น.ส.ปิยะชาติ  กลัมภัก P P จ้างเหมาต่อเติม

10 ลงนามความร่วมมอื สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

5,000 P ต.ค.-63 นายทัณฑวัต กล่ินน้อย P P จัดซ้ือวัสดุ

11 บริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา

38,000 P พ.ย.-63 นายวัชรา  สุขใจ P จัดซ้ือวัสดุ

12 พฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพชิัย

25,000 ปวส P พ.ย.-63 นางวาสนา  สุขใจ P P ศึกษาดูงาน+จัดซ้ือวัสดุ+รองรับการ
ประเมนิ

รวม 33,000 0 5,000 38,000 124,150

บำท

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งปม.ทีใ่ห้ใช้ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร งปม. ทีข่อใช้

ประเภท
ควำม

สอดคล้อง
หมำยเหตุ
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รำยละเอียดกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ 

 
 

 
 
 

แผนกวิชา ปวช.2 ปวช.3 แผนรับ ปวช.1 ปวส.2 แผนรับ ปวส.1
ช่างยนต์ 85 48 85 38 30
ช่างไฟฟา้ 87 32 65 17 30
บัญชี 36 18 40 17 35
คอม 19 40 40 15 35

ผลรวม 227 138 230 87 130 812

ค านวนยอดวัสดกุารศึกษา ปงีบประมาณ 64

         ยอดผู้เรียน 63 ณ   
         วันที ่18 ก.ย.63

ระดบั ปวช. จ านวนผู้เรียน ยอดรวม รายหวั
ชย. 170 *600 102,000.00  /100 600.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาช่างยนต์ 71,400.00   70% 420.00     

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 10,200.00   10% 60.00       
แผนกวิชาสามญั 10,200.00   10% 60.00       
แผนกวิชาช่างไฟฟา้ 5,100.00     5% 30.00       
แผนกวิชาการบัญชี 5,100.00     5% 30.00       

ชฟ. 152 * 600 91,200.00   /100 600.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาช่างไฟฟา้ 63,840.00   70% 420.00     

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 9,120.00     10% 60.00       
แผนกวิชาสามญั 9,120.00     10% 60.00       
แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ 4,560.00     5% 30.00       
แผนกวิชาการบัญชี 4,560.00     5% 30.00       

บช. 76 *400 30,400.00   /100 400.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาบัญชี 24,320.00   80% 320.00     

แผนกวิชาสามญั 4,560.00     15% 60.00       
แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ 1,520.00     5% 20.00       

คธ. 59 *400 23,600.00   /100 400.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ 18,880.00   80% 320.00     

แผนกวิชาสามญั 3,540.00     15% 60.00       
แผนกวิชาบัญชี 1,180.00     5% 20.00       

247,200.00   

แผนกวิชาการ
หลกัการคิด

รวมยอดวัสดฝึุก ปวช.

(           1     2)
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ระดบัปวส. จ านวนผู้เรียน ยอดรวม รายหวั
ชย. 30 *300 9,000.00     /100 300.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาช่างยนต์ 6,300.00     80% 240.00     

แผนกวิชาการบัญชี 1,800.00     5% 15.00       
แผนกวิชาสามญั 900.00       15% 45.00       

ชฟ. 30 *300 9,000.00     /100 300.00     
แบ่งเป็น แผนกวิชาช่างไฟฟา้ 6,300.00     80% 240.00     

แผนกวิชาการบัญชี 1,800.00     5% 15.00       
แผนกวิชาสามญั 900.00       15% 45.00       

บช. 35 *200 7,000.00     /100
แบ่งเป็น แผนกวิชาบัญชี 6,300.00     85% 170.00     

แผนกสามญั 700.00       15% 30.00       
คธ. 35 *200 7,000.00     /100
แบ่งเป็น แผนกคอม 6,300.00     85% 170.00     

แผนกสามญั 700.00       15% 30.00       
32,200.00    

311,600.00   

รวมยอดวัสดฝึุก ปวส.

รวมยอดวัสดฝึุก ปวช.+ปวส.

(           1)

     45%     

   ทั้งปีงบประมำณ 2564 ภำคเรียนที่ 2/63 ภำคเรียนที่ 1/64  
 แผนกวิชำ ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  

 ช่ำงยนต์ 71,400.00 6,300.00    32,130.00  
     
2,835.00     39,270.00     3,465.00   

 ช่ำงไฟฟ้ำ 68,940.00 6,300.00    31,023.00  
     
2,835.00     37,917.00     3,465.00   

 กำรบัญชี 35,160.00 6,300.00    15,822.00  
     
2,835.00     19,338.00     3,465.00   

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24,960.00 6,300.00    11,232.00  
     
2,835.00     13,728.00     3,465.00   

 เทคนิคพื้นฐำน 
              

19,320.00  
             

-         8,694.00               -       10,626.00             -     

 สำมัญ-สัมพันธ์ 
              

27,420.00  
     

3,200.00     12,339.00  
     
1,440.00     15,081.00     1,760.00   

  รวม 247,200.00 28,400.00  111,240.00  
   
12,780.00   135,960.00   15,620.00   
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย.......บริหำรทรัพยำกร............... 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน.....บุคลำกร............... 
1. ชื่อโครงกำร :…โครงกำรปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ต าแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

☑ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

☑ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพ่ือสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ จ านวน ๓ ป้ายนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในต าแหน่งต่างๆเนื่องจากมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งไปยังต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น หรือเหตุผลอื่นๆ ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏในป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่มีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ดังนั้นงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลบุคลากรใน
ป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงป้ายโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือแสดงถึงสายงานการบริหาร ผังโครงสร้างสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ต้องการปรับปรุงผังองค์กรให้มีความเป็นปัจจุบัน ทั้งภายในสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 
 ควำมเร่งด่วน 

เพ่ือปรับปรุงป้ายให้เป็นปัจจุบันทั้งระดับสถานศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือทันความเปลี่ยนแปลง 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 
          2  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการล าดับการท างานภายในสถานศึกษา   
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
          

  
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 
 

นักเรียน นักศึกษา 700 
ประชาชนทั่วไป 300 
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รวมจ ำนวน 1,000 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1.  ป้ายแผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ขนาด 250 X 200 ซม จ านวน 1 ป้าย 
2.  ป้ายแผนภูมิบริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาด 200 X 150 ซม จ านวน 1 ป้าย 

     3.  ป้ายคณะกรรมการวิทยาลัย  ขนาด   200 X 150 ซม จ านวน 1 ป้าย 
4.  ป้ายคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ขนาด  200 X 150 จ านวน 1 ป้าย 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
        1.   ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างท าเนียบบุคลากร 
   2. บุคลากรที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าป้ายไวนิล ขนาด 250 X 200 ซม 
-ค่าป้ายไวนิล ขนาด 200 X 150 ซม 

 
1 ป้าย 
2 ป้าย 

 
ป้าย 
ป้าย 

 
1,000 
500 

 
1,000 
1,500 

เป็นราคา
โดยประมาณ 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

    
2,500 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1  ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างท าเนียบบุคลากร 

           13.2  บุคคลที่มาติดต่อราชการสามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

13.3   มีป้ายแสดงแผนภูมิบริหารที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 4 ป้าย 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำร........โครงกำรปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ........... หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนป้ายแผนภูมิบริหารสถานศึกษา ป้าย 

เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างท าเนียบบุคลากร คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ ปี 

เชิงค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 2,500 บาท บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางพรทิพย์  อุ่นเรือน) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย.......บริหำรทรัพยำกร............... 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน.....บุคลำกร............... 
1. ชื่อโครงกำร :…โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ต าแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

☑ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

☑ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพ่ือสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น 
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์
ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะ
น าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ต้องการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ในการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 
2. ต้องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เพ่ิมสูงขึ้น 

 ควำมเร่งด่วน 
เพ่ือน าความรู้ความช านาญประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานอ่ืนมาพัฒนาสถานศึกษา ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

บุคลากรวิชาชีพ   
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 0 
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ประชาชนทั่วไป 0 
รวมจ ำนวน 50 

 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย จ านวนร้อยละ 90 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
           11.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

           11.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าท่ีพัก ผู้บริหาร 3 คน 
-ค่าท่ีพัก ครู 25 คน 
-ค่าท่ีพักบุคลากร 22 คน 

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

 
50 คน 
3 คน 
25 คน 
22 คน 

 
240 บ. 
800 บ 
600 บ. 
550 บ. 

 
36,000 
4,800 
30,000 
24,200 

จ านวน
บุคลากรอาจ
มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่
ประจ าทาง 

 
1 คัน X 3 วัน 
 

 
1 คัน 
 

 
20,000 
 

 
60,000 
 

 

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

 
50 ชุด 
 
1 ป้าย 
 
5 ที ่

 
50 ชุด 
 
1 ป้าย 
 
5 ที ่

 
100 บ 
 
200 บ 
 
2,000 บ 

 
5,000 
 
200 
 
10,000 

ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆขึ้นอยู่
กับประเภท
กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากรที่
วิทยาลัยฯ
จัดขึ้น     

170,200 
 

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

           13.2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองร่วมกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำร........โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร........... หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนครั้งการศึกษาดูงานไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ครั้ง 
เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาพัฒนางานในหน้าที่ ร้อยละ 90 คน 
เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  170,200  บาท บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางพรทิพย์  อุ่นเรือน) 

 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน บัญชี 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาระบบบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสุกัญญา  หิสวาณิชย ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานบัญชี 

โทรศัพท์ 087-1952666 โทรสาร.055-832043 ต่อ 0 
E-mail : sukanyataak@gmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้ภาครัฐได้น าระบบปฏิบัติการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ใน

การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การรับ และน าส่ง การควบคุม
สินทรัพย์และการจัดท าบัญชี ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบจะถูกประมวลออกมา เป็นรายงานประเภทต่างๆ 
ท าให้ในระบบมีรายงานอยู่เป็นจ านวนมาก ที่ต้องเรียนรู้วิธีการเรียกรายงาน และ ประโยชน์ของรายงานแต่ละ
ประเภท น ามาใช้ในการบริหารงาน และบริหารงบประมาณ ในระยะแรกของการน าระบบปฏิบัติการบริหาร
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การเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับปัญหาการเปลี่ยนถ่าย
บุคคลากร ท าให้มีปัญหาทั้งด้าน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีประสบการณ์และปัญหาที่เกิดจากการ
ปรับปรุงระบบงานของ กรมบัญชีกลางที่ต้องศึกษาท าความเข้าใจจากหนังสือสั่งการใหม่ๆ ท าให้ บันทึกข้อมูล
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการท างาน ส่งผลต่อการจัดท างบการเงินรวมของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าด้าน
นโยบาย กรมบัญชีกลางได้ก าหนด หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและน ามาใช้ในการ
ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการประจ าปี แต่ยังไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร  

 งานบัญชี เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน ดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิทยาลัย 
จึงจัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น เพ่ือสนับสนุนงานบัญชี  ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัย 
และเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการท างาน ให้มีความถูกต้อง 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ 
2. มีการใช้วัสดุร่วมกันหลายฝ่าย หลายงาน 

 ควำมเร่งด่วน 
วัสดุไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องมีการยืม จากอีกฝ่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานก่อน และ 

เมื่ออีกฝ่ายก็มีจ านวนวัสดุไม่เพียงพอเช่นกัน การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ล่าช้าต่อการรายการ การส่ง
งาน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้งานบัญชีทราบวิธีการบันทึกบัญชี วิเคราะห์งบทดลอง และรายงานการเงินในระบบ
ที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้งานการเงินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าบัญชี  
3.  เพ่ือให้งานการเงินสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับเป็นแนวทางในการท างานต่อไป 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
           

 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

� ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

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

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจใน 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................ 

. 
รำยกำรพัสดุ 

จ ำนวน หน่วย
นับ 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 

1.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 20 กล่อง 8 160 ใช้ในงานบัญชี 

2.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 10 กล่อง 12 120 ใช้ในงานบัญชี 

3.กระดาษไอเดียกรีน 80 แกรม ขนาดA4 24 รีม 110 2,640 ใช้พิมพ์
เอกสาร GF 
ทั้งปี 

4.สมุดทะเบียนรับ-ส่ง            2 เล่ม 50 100 ใช้ในงานบัญชี 

5.ที่แขวนตรายาง  2ชั้น/18ช่องROBIN 1  อัน 95 95 ใช้ในงานบัญชี 

6.คลิบหนีบหูด าพับ ตราช้าง เบอร์109  3  กล่อง 35 105 ใช้ในงานบัญชี 

7.คลิบหนีบหูด าพับ ตราช้าง เบอร์108 3 กล่อง 35 105 ใช้ในงานบัญชี 

8.แฟ้มห่วง1นิ้ว ตราช้าง No.112F 6 แฟ้ม 60 360 ใช้ในงานบัญชี 

9.หมึกCanon  G2010 (PIXMA) สีแดง
M790   

1  ขวด 324 324 ใช้ในงานบัญชี 

10.หมึกCanon  G2010 (PIXMA) สี
เหลืองY790 

1  ขวด 324 324 ใช้ในงานบัญชี 

11.หมึกCanon  G2010 (PIXMA) สีน้ า
เงินC790   

1  ขวด 324 324 ใช้ในงานบัญชี  
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12.หมึกCanon  G2010 (PIXMA) สีด า 
BK790   

1  ขวด 324 324 ใช้ในงานบัญชี  

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ และมีความรู้ 

ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 
3 งาน ได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ
ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3 งาน 

เชิงเวลา งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ
ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปีงบประมาณ 
2564 

เชิงค่าใช้จ่าย งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   ได้รับ
ประโยชน์ และมีความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5,000 บาท 

                                                                          

 ลงชื่อ .......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์)  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนทะเบียน 
1. ชื่อโครงกำร : จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 
 
 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพ่ือสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ  

ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้  ดังนั้น เพ่ือการ
ด าเนินงาน  การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมการที่
ส าคัญอาทิ เช่น   ใบประกาศนียบัตร  ปกใบประกาศนียบัตร  ใบระเบียนผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา  รายชื่อ
นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯพร้อมจัดหาสถานที่ด าเนินการและประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์เพ่ือน านักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และสนอง
นโยบายการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. งานทะเบียนขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธี เช่นดอกไม้(แห้ง)เป็นหลัก เนื่องจากงานทะเบียน 

ได้เริ่มซื้อและดูแลเองเมื่อในปี2561 ในปี2562 จึงยังต้องการซื้อเพ่ิม ดอกไม้ที่ซื้อมานั้น มีคุณภาพ สามารถซัก
ท าความสะอาดได้ มีอายุการใช้งาน1-3 ปี(หากไม่ตากแดด ตากฝน) ดอกไม้ทั้งหมดจะใช้ในกงานพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรเท่านั้น หากงานอื่นต้องการใช้งานสามารถท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ได้ ส่วนผ้าม้วนที่ซื้อมา
นั้นงานทะเบียนได้ให้ทางครูนิตยา บุญเลิศล้ าเป็นผู้ดูแลทั้งหมด วัสดุที่ใช้แล้วหมดไปมีความจ าเป็นต้องซื้อใช้
ทุกปี เมื่อเหลือจากการจัดพิธีฯ จะน าไปใช้ในงานพิธีที่ทางวิทยาลัยฯมอบหมายเพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้ อาจ
เกิดการเสื่อมสภาพโดยปล่าวประโยชน์ได้ 

2. งานทะเบียนต้องการกระดาษปริ้น ใบ รบ.1/รบ.2 /ใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรเรียนดี / 
หมึกปริ้น เพราะต้องใช้เป็นจ านวนมาก กระดาษต้องใช้ตามระเบียบที่ สอศ. ก าหนดเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้
กระดาษอ่ืนแทนได้ หากมีจุดผิดพลาด ต้องปริ้นใหม่อย่างเดียวไม่สามารถลบ แก้ไขลงในกระดาษได้ และ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนมาก  ต้องปริ้น ใบ รบ.1 จ านวน 2 แผ่นต่อคน หมึกปริ้นต้องใช้แบบเลเซอร์เป็น
เครื่องที่งานทะเบียนใช้เฉพาะปริ้นใบ รบ.เท่านั้น เพราะหมึกชัดเจน ตัวอักษรมีความคมชัด ไม่สามารถใช้
เครื่องอ่ืนแทนได้  

 ควำมเร่งด่วน 
วิทยาลัยจึงจัดท าพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ไม่เกินเดือนมีนาคม เพ่ือให้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจการเรียน และน าวุฒิการศึกษาที่ได้ไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตาม
ความต้องการได้อย่างทันเหตุการณ์ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2563 
2. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือความสามัคคีและร่วมมือในอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  □โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□  เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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  
           

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 43 
นักเรียน นักศึกษา 134(ปวช.)+83(ปวส.)=217 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 317 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

ป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษร “วันที่00 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2563 ประจ าปีการศึกษา 
2562”ขนาดกว้าง 5 เมตร 2 บรรทัดพร้อม
ติดต้ัง 

 
1 

ป้าย 3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

เปลี่ยนวัน/เดือน/
ปี /พ.ศ./ปี
การศึกษา 

ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

ส าหรับประธาน
และบุคลากรใน
พิธี 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ส าหรับประธานใน
พิธีและแขกรับ
เชิญ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรประจ าการศึกษา 2562 

   
40,000 
บาท 

จัดซุ้มกลาง แผนก 
หน้าเวที และ
บริเวณพิธี 

 
-ถ่านไมค์ลอย 9V 2 แพ็ค 130 

บาท 
260 
บาท 

 

-ลวดมัดเส้นเล็ก 2 กิโลกรัม 90 
บาท 

180 
บาท 

 

-ช่อโบว์เก้ 256 ช่อ 20 
บาท 

5,120 
บาท 

ติดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ประธานและคณะ
ครูบุคลากร วก.พิชัย 

-เข็ดหมุด 8 กล่อง 20 
บาท 

160 
บาท 

ใช้ในบริเวณพิธีทั้งหมด เช่น เวที /ซุ้มยินดี 
จ านวน 3 ซุ้ม / แจกันโต๊ะหมู่บูชา/ซุ้มประตู

ทางเข้า และอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
เนื่องจากวัสดุดอกไม้ของปีที่แล้วยังมีจ านวน
น้อยปีนี้จึงซื้อเพ่ิมและในปีต่อไปจะลดการ
ซื้อดอกไม้ลงเพราะทางงานทะเบียนเป็น
ผู้ดูแลดอกไม้ที่งานทะเบียนซื้อเท่านั้น  

-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 

-ดอกมัม(แห้ง) 10 มัด 160 
บาท 

1,600 
บาท 
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-ดอกพิค็อก(แห้ง) 10 มัด 150 
บาท 

1,500 
บาท 

-ตาข่ายพลาสติกสีด า 6 เมตร 50 
บาท 

300 
บาท 

-ดอกเบญจมาศ(แห้ง) 10 มัด 100 
บาท 

1,000 
บาท 

-ผ้าเครปซาติน หน้า
กว้าง 60 เมตร 

2 ม้วน 2,800 
บาท 

5,600 
บาท 

-เทียนแท่ง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. 
สูง 24 ซม. 

1 คู ่ 180 
บาท 

180 
บาท 

ใช้บูชาพระพุทธ 

-แล็กเกอร์ทาไม้ 2 ขวด 50 
บาท 

100 
บาท 

ใช้ทาแผ่นไม้ของปีที่แล้ว 

-แปรงทาสีขนาด
ขนาด 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.2และใบประกาศ
เรียนดี คนดี 

กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี 12 อัน 125 
บาท 

1,500 
บาท 

เรียนดี , คนดี  

โฟมบอร์ดตราอาชีวะศึกษาทรง
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 
ซม. แบบด้าน 

2 อัน 500 
บาท 

1,000 
บาท 

ใช้ประกอบเวทีบริเวณพิธี 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70G/500แผ่น 

20  รีม 98 
บาท 

1,960 
บาท 

 

กาวลาแท็กซ์ TOA (4 ออนซ์) 24 กระปุก 14 
บาท 

336 
บาท 

ใช้ติดรูปลงใบ รบ. 
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ไส้แฟ้มใส่เอกสารORCA A4ขนาด 
A4 

30 แพ็ค 17 
บาท 

510 
บาท 

ใช้บรรจุวุฒิ/ใบประกาศนียบัตร/
รูปถ่ายให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แฟ้มซองขยายข้างผูกเชือกขนาด
A4 

1 โหล 130 
บาท 

130 
บาท 

ใช้เก็บใบ รบ.1,2 ไว้เป็นหลักฐาน 

แท่นประทับตราม้าขนาด7*11
ซม. 

3 อัน 36 
บาท 

108 
บาท 

สีแดง1,สีน้ าเงิน 2 ใช้ประทับใบ
ประกาศนียบัตรของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หมึกพิมพ์Brother MFC-J200 
LC539XL 

2 ตลับ 390 
บาท 

780 
บาท 

ใช้ปริ้นใบประกาศ/เกียรติบัตร
เรียนดี 

คลิปหนีบหูพับด าTEXขนาด15
มม. 

1 กล่อง 10 
บาท 

10 
บาท 

ใช้หนีบใบ รบ. 

คลิปหนีบหูพับด าTEXขนาด25
มม. 

6 กล่อง 16 
บาท 

96 
บาท 

ใช้หนีบใบ รบ. 

ปากกาลูกลื่นPARKERจอตเตอร์ 
แสตนเลส ซีที (สีด า) 

1 ด้าม 520 
บาท 

520 
บาท 

ใช้เซ็น ใบ รบ. 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิทางการศึกษาแต่งกายเรียบร้อย 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรจัดพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

1. มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563  ระดับชั้น  (ปวช.)  134    คน  ระดับชั้น (ปวส.)   83   คน 

 

เชิง
คุณภาพ 

1. นักเรียน   นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีความภาคภูมิใจและมีความ
มุ่งม่ันที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งใจและส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. 

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12  เดือน 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าวัสดุ 62,000  บาท 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นางสาวเจนจิรา    มีชัย)   
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนทะเบียน 
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบ งาน

ด้านข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาเพ่ือรายงานของบประมาณประจ าปี  ตลอดจนการรับ
นักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาทั้งระบบปกติและนอกระบบตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงงาน
ดังกล่าว  ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของวิทยาลัยฯ   
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ปัจจุบันงานทะเบียนประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุส านักงานที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ที่มาติดต่อรับบริการ จากที่ประสบปัญหาท าให้งานทะเบียนไม่สามารถอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ดังนั้นงานทะเบียนจึงจัดท าโครงการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
ระบบการให้บริการโดยใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและบริหาร
พัฒนาระบบงาน  ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการปฏิบัติงาน
อ่ืนให้ด าเนินตามมาตรการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. งานทะเบียนต้องการกระดาษถ่ายเอกสาร เพราะใช้ส่วนของการสมัครเรียน การปริ้นใบผล
การเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปริ้นบัตรลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน ใบค าร้องต่างๆ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2563 ใช้ประดาษท้ังหมด 60 รีม ซึ่ง ไม่เพียงพอ ปีการศึกษา2564 จึงต้องการ
ใช้กระดาษโดยประมาณ 70 รีม  

 ควำมเร่งด่วน 
วัสดุใช้ในงานทะเบียนมีความจ าเป็นต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันใจ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
2. เพ่ือบริหารจัดการระบบงานทะเบียน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 

สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 

ประเภทของโครงการ 
  เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 43 
นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 826 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. ผู้รับบริการได้รับเอกสารด้านงานทะเบียนถูกต้อง 
2. งานทะเบียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1. ผู้รับบริการได้รับเอกสารด้านงานทะเบียนถูกต้อง เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนด้วยความสะดวกจากงานทะเบียน 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70G/500แผ่น 

50 รีม 98 บาท 4,900 
บาท 

ใช้ทั้งปีการศึกษา 

หมึกพิมพ์Brother MFC-
J200 LC539XL 

7 ตลับ 390 
บาท 

2,730 
บาท 

สีด า 

หมึกพิมพ์Brother MFC-
J200 LC535XL 

7 ตลับ 390 
บาท 

2,730 
บาท 

สีฟ้า,แดง,เหลือง 

กระดาษขนาด 150 แกรม 50 ห่อ 49 บาท 2,450 
บาท 

ใช้ปริ้นบัตร นร./นศ. 

กรอบรูปใส่ใบประกาศเรียนดี 36 อัน 125 
บาท 

4,500 
บาท 

เรียนดี/คนดี วันไหว้ครู 

กระดาษถ่ายเอกสารสี 
A4/80G/500แผ่น วีนัส 

4 รีม 175 
บาท 

700 
บาท 

สีฟ้า , สีเหลือง ใช้ปริ้นใบสมัคร
เรียน 

กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 
ARROW12หลาขนาด1.5นิ้ว
คละสี 

20 ม้วน 30 บาท 600 
บาท 

 

สติ๊กเกอร์กระดาษ ขาวด้าน 
A4 

2 ห่อ 95 บาท 190 
บาท 
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ลวดเย็บNo.10-1M MAX 24 กล่อง 8 บาท 192 
บาท 

ใช้ทั้งปีการศึกษา 

ซองขาวพิมพ์ครุฑ 555 ขนาด
108*235 

1 กล่อง 310 
บาท 

310 
บาท 

ใช้ส่งหนังสือออก 

ลวดเสียบ500กรัมROBIN 3 กระปุก 100 
บาท 

300 
บาท 

 

ซองเอกสารน้ าตาล 555 BA 
9*12นิ้ว3/4 ขยายข้าง พิมพ์
ครุฑ 

20 มัด 85 บาท 1,700 
บาท 

 

ใช้ส่งหนังสือออกและใช้ส่ง
เอกสารภายในกรณีครูที่
ปรึกษาเป็นผู้รวบรวม 

ไส้แฟ้มใส่เอกสาร ORCA A4 50 แพ็ค 17 บาท 850 
บาท 

ใช้ใส่เอกสารที่ไม่สามารถเจาะ
เข้าแฟ้มได้ 

กาวลาแท็กซ์ TOA (4 ออนซ์) 25 กระปุก 14 บาท 350 
บาท 

ใช้ทาปิดซอง ติดรูปและงาน
ต่างๆ 

กระดาษคาร์บอน ตราม้า สีน้ า
เงินขนาดA4 

1 กล่อง 145 
บาท 

145 
บาท 

 

คลิปหนีบหูพับด าTEXขนาด
51 มม. 

15 กล่อง 47 บาท 705 
บาท 

 

ดินสอด า STAEDTLER 
MARK-2B 

1 โหล 53 บาท 53 บาท 
 

แฟ้มเสนอเซ็นต์ (ปกกระดาษ) 5 เล่ม 105 
บาท 

525 
บาท 

 

สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองA4 2 ห่อ 135 
บาท 

270 
บาท 

 

หมึกพิมพ์HP laser 35 A 2 ตลับ 2,550 
บาท 

5,100 
บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ระบบการให้บริการของงานทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ผู้รับบริการได้รับการให้บริการของงานทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาต่อสาธารณะชน 
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14. เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภำพในงำนทะเบียน หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

1. ห้องงานทะเบียนมีวัสดุ   และอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงาน พอเพียง  และมี
คุณภาพ ไว้บริการบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลที่มาติดต่อราชการ 
2. บุคลากรทุกฝ่ายและบุคคลที่มาติดต่อราชการติดต่องานสะดวกรวดเร็ว
ได้รับความพึงพอใจ 

 

เชิง
คุณภาพ 

1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12  เดือน 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าวัสดุ 29,300  บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวเจนจิรา    มีชัย) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนทะเบียน 
1. ชื่อโครงกำร : เครื่องพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบงาน

ด้านข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาเพ่ือรายงานของบประมาณประจ าปี  บัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนการรับนักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาทั้งระบบปกติและนอกระบบตลอดจนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งงานดังกล่าว  ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของวิทยาลัยฯ   

ปัจจุบันงานทะเบียนประสบปัญหา นักเรียน นักศึกษาไม่พกบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
เนื่องจากบัตรฯที่ทางวิทยาลัยฯออกให้  มีลักษณะเป็นกระดาษขาว 120 แกรม ไม่ทนต่อน้ า และมี
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ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรฯใหม่ จ านวนเงิน 10 บาท/ใบ จึงท าให้นักเรียน นักศึกษาไม่ค่อยให้
ความส าคัญบัตรฯ งานทะเบียนจึงต้องท าบัตรฯให้แก่นักเรียน นักศึกษากรณีช ารุด/สูญหาย บ่อยครั้ง
มาก จนท าให้นักเรียน นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ และวินัย 

ดังนั้นงานทะเบียนจึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนจากกระดาษขาว 
เป็นบัตรสมาร์ทคาร์ด ( Smart Card ) ระบุ QR code ไว้ในบัตรฯ เพ่ือใช้ดูผลการเรียนและประวัติ
ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง สามารถใช้แสดงเข้าสอบกลางภาค - ปลายภาค , เข้า - ออก นอกวิทยาลัยฯ และ
ติดต่อเรื่องต่างในวิทยาลัยฯ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของบัตรฯ 
เพ่ือให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

งานทะเบียนต้องท าบัตรฯให้แก่นักเรียน นักศึกษากรณีช ารุด/สูญหาย บ่อยครั้งมาก เพราะบัตร
ลักษณะเป็นกระดาษขาว 120 แกรม ไม่ทนต่อน้ า และมีค่าธรรมเนียมในการท าบัตรฯใหม่ 
จ านวนเงิน 10 บาท/ใบ จนท าให้นักเรียน นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ วินัย และไม่ให้
ความส าคัญ  

 ควำมเร่งด่วน 
เปลี่ยนจากกระดาษเป็นบัตรสมาร์ทคาร์ด ( Smart Card ) ลักษณะแข็ง ทนทาน ค่าธรรมเนียม
สูงกว่าเดิม ท าให้นักเรียน นักศึกษา เพ่ิมความรับผิดชอบ วินัย และลดการช ารุด/สูญหายบัตรฯ 
ลดภาระงานท าการซ้ าๆ เดิมๆของงานทะเบียนได้อีกด้วย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือลดปัญหาบัตรฯช ารุด/สูญหาย 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการใหม่               □  โครงการเดิม       

 ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 43 
นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 826 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาเป็นบัตรสมาร์ทคาร์ด 
2. งานทะเบียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1. นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือติดต่องานต่างๆทั้งภายนอก - ภายใน 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนได้ด้วยตนเองจากบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

ติดตั้งโปรแกรมท าบัตร
ประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา 

1 ครั้ง 3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ติดตั้งพร้อมสอนใช้งานทั้งหมด 

2.ค่าวัสดุ 
     

เครื่องพิมพ์บัตร รุ่น 
SD260 

1 เครื่อง 41,900 
บาท 

41,900 
บาท 

ส่วนลดราคาเครื่อง16,100 บาท 
จากราคาเดิม 58,000 บาท 
**************** 
แถมฟรี 
1.หมึกสี จ านวน 1 หลอด 
สามารถพิมพ์ได้ 250 ใบ 
2.บัตรขาวขนาด 0.76 มม. 
จ านวน 200 ใบ 
3.โปรแกรมเครื่องพิมพ์บัตร 
4.รับประกัน 3 ปี 

หมึกด า 1 หลอด 1,050 
บาท 

1,050 
บาท 

พิมพ์ได้ 750 ใบ 

หมึกสี 1 ชุด 5,850 
บาท 

5,850 
บาท 

พิมพ์ได้ 250 ใบ หมึกสี 1 ชุด มีสี
แดง/สีฟ้า/สีเหลือง 

บัตรขาวขนาด 0.76 มม. 1,000 ใบ 4.50 
บาท 

4,500 
บาท 
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กล้องถ่ายรูป รุ่น CANON 
EOS 1500 D 

1 ตัว 17,850 
บาท 

17,850 
บาท 

ความละเอียด 24.1 ล้านพิเซล 
รองรับการต่อกล้องกับโปรแกรม 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

ภาษี 7 % 
   

5,225 
บาท 

ราคาสุทธิ 74,650 บาท คูณ 
ภาษี 7 % เท่ากับ 5,225 บาท 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ระบบการให้บริการของงานทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างวินัย ความรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา

เพ่ือใช้ติดต่อราชการ 
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาต่อสาธารณะชน 
4. เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ หน่วยนับ 
เชิง
ปริมาณ 

1. ห้องงานทะเบียนมีวัสดุ   และเครื่องพิมพ์บัตรที่มีคุณภาพ ไว้บริการ
นักเรียน นักศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาแบบสมาทต์การ์ด ทุก
คน 

 

เชิง
คุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาแบบสมาท์การ์ด 
พร้อมสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง อย่างสะดวก เร็วรวด  

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12  เดือน 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน/ใช้สอย , ค่าวัสดุ , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 79,875  บาท 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวเจนจิรา    มีชัย) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนทะเบียน 
1. ชื่อโครงกำร : ป้ายนิเทศ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวเจนจิรา  มีชัย ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบ งาน 

ด้านข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาเพ่ือรายงานของบประมาณประจ าปี  ตลอดจนการรับนักเรียน  นักศึกษา
เข้าศึกษาท้ังระบบปกติและนอกระบบตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งงานดังกล่าว  ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญ
ของวิทยาลัยฯ   

ปัจจุบันงานทะเบียนประสบปัญหาการด าเนินการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน คือ  
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ป้ายบอกต าแหน่งแสดงให้ผู้ที่มาลงทะเบียนเรียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ เช่นป้ายบอก
แผนกสาขาวิชา , ป้ายบอกจุดรับลงทะเบียน , ป้ายทางเข้า - ทางออก ซึ่งที่ผ่านมาทางงานทะเบียนใช้วิธีการท า
ป้ายบอกต าแหน่งต่างๆ โดยการปริ้นใส่กระดาษ A4 ติดกับฟิวเจอร์บอร์ด แล้วน าไปติดตามโต๊ะท่ีให้บริการ จึง
ท าให้เกิดปัญหา คือ ขนาดตัวอักษรเล็ก/ขนาดป้าย/ต าแหน่งที่ติดตั้งมองสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล , ไม่
สะดดุตา , ไม่ชัดเจน จึงท าให้เกิดความสับสนและวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ เกิดความแออัด และต้องปริ้นป้ายทุก
ครั้งที่ต้องการใช้งาน จากที่ประสบปัญหาท าให้งานทะเบียนไม่สามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ดังนั้นงานทะเบียนจึงจัดท าโครงการป้ายบอกต าแหน่งขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการ 
ให้บริการโดย จัดท าป้ายถาวรที่สามารถใช้งานได้ตลอด สามารถทนแดด ทนฝนได้ มีความคงทน ลดการ
สิ้นเปลืองของกระดาษ , หมึกเครื่องปริ้น , ลดการท างานซ้ าซ้อน และเพ่ือให้ด าเนินตามมาตรการ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. งานทะเบียนต้องการป้ายบอกต าแหน่งแบบถาวร ใช้ในการลงทะเบียนเรียน , การเข้าแถวท า

กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะควบคุมยาก 
วุ่นวาย ซึ่งป้ายจากเดิมที่ใช้มีขนาดเล็ก มองไม่เห็นในระยะไกล  

 ควำมเร่งด่วน 
ป้ายบอกต าแหน่งถาวรใช้ในงานทะเบียนมีความจ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 
โดยการจัดแถวจ าแนกแผนกวิชา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ , ความเข้าใจและความชัดเจนของ
ต าแหน่งการยืนหรือการเข้ารับบริการ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันใจ  

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
2. เพ่ือบริหารจัดการระบบงานทะเบียน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทะเบียน 

สถานภาพของโครงการ 
  โครงการใหม่  □ โครงการเดิม 

ประเภทของโครงการ 
  เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
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ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ......................... ..................................... 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 43 
นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 826 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. ผู้รับบริการสามารถมองเห็นป้ายบอกต าแหน่งได้อย่างชัดเจน 
2. งานทะเบียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1. ผู้รับบริการได้ปฏิบัติถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนด้วยความสะดวกจากงานทะเบียน 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

เหล็กกล่อง 1นิ้ว*1นิ้ว 10  เส้น 140 บาท 1,400 บาท 
 

ดอกสว่านเจาะเหล็ก ¼ 
 (2 หุน) 

2 ดอก 40 บาท 80 บาท 
 

ลวดเชื่อม 2.6 มิลลิเมตร KOBE สีแดง 3 กล่อง 160 บาท 480 บาท 
 

เหล็กฉาก 1 นิ้ว*1 นิ้ว*1.2 มิลลิเมตร 8 เส้น 235 บาท 1,880 บาท 
 

แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว 5 อัน 20 บาท 100 บาท 
 

ทินเนอร์  1 ขวด 140 บาท 140 บาท 
 

น๊อตขนาด 6 มิลลิเมตร (1/4) 
ยาว 2 นิ้ว พร้อมตัวเมีย 

50 ตัว 15 บาท 750 บาท 
 

ใบตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2 ใบ 120 บาท 240 บาท 
 

สีน้ ามัน (สีด า) 3.5 ลิตร 1  แกลอน 420 บาท 420 บาท 
 

ใบหินเจียรหนา 6 มิลลิเมตร 4 นิ้ว Makita 2 แผ่น 30 บาท 60 บาท 
 

แผ่นอะคิลิกใส 240*120 เซนติเมตร 1  แผ่น 2,500 บาท 2,500 บาท 
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3.ค่าจ้างเหมา 
   

2,000 บาท 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ระบบการให้บริการของงานทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ผู้รับบริการได้รับการให้บริการของงานทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาต่อสาธารณะชน 
4. เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพิ่มประสิทธิภำพในงำนทะเบียน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ห้องงานทะเบียนมีวัสดุ   และอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงาน พอเพียง  และมี

คุณภาพ  
2. ผู้รับบริการทุกคนเห็นป้ายแสดงจุดรับบริการชัดเจน 

 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12  เดือน 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าวัสดุ 10,050  บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวเจนจิรา    มีชัย) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนบริหำรทั่วไป 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการเตรียมความพร้อมงานบริหารงานทั่วไป 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์       ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป 

โทรศัพท์ 094-1403397 โทรสาร 055-832043 ต่อ 0 
E-mail : kurobii.aomm@gmail.com          
ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 
 

 
3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานทั้งภายในองค์และ 
ภายนอกองค์เพ่ือประโยชน์แก่งานราชการ ทั้งการรับ-ส่ง หนังสือทางราชการ การควบคุมเอกสาร ของทาง
ราชการภายในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งนี้ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานสารบรรณ แต่เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารงานทั่วไปขาด
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการรับ-ส่ง งานทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2562         งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานทั่วไป 
4. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. พัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
3. เพ่ือรับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณท่ีถูกต้อง 
 ควำมเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. พัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
3. เพ่ือรับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณท่ีถูกต้อง 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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             

ด าเนินงานโครงการ             

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล             

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ..............................................................\ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 39 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 39 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

เพ่ือให้งานสารบรรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ และ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
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 4 กล่อง 300.00 1,200.00 
 

4.กระดาษA4 70G/500IDEA MAX 50 รีม 98.00 4,900.00 
 

5.แฟ้มสันกว้าง3นิ้ว ตราช้าง112ขนาดA4 10 แฟ้ม 55.00 550.00 
 

6.แฟ้มสันกว้าง3นิ้ว ตราช้าง112ขนาดF4 10 แฟ้ม 55.00 550.00 
 

7.แฟ้มเสนอเซ็นต์ 5 แฟ้ม 105.00 525.00 
 

8.ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง A4 6 เล่ม 40.00 240.00 
 

9.สมุดบัญชีปกเคลือบPVC 2A 4 เล่ม 38.00 153.00 
 

10.เทปโฟมกาว2หน้าSCOTCH21มม*3ม. 1 ม้วน 130.00 130.00 
 

11.ลวดเย็บN.10-1M MAX 24 กล่อง 8.00 192.00 
 

12.ลวดเย็บN.35-1M MAX 10 กล่อง 12.00 120.00 
 

13.ซองน้ าตาลขยายข้างKAขนาดA4 ครุฑ 1 มัด 220.00 220.00 
 

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

15.สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองA4 1 ห่อ 135.00 135.00 
 

16.ซองขาวพิมพ์ครุฑ555 2 กล่อง 310.00 620.00 
 

17.ตะกร้าใส่เอกสารเคลือบบิน 2 ชั้น 1 อัน 115.00 115.00 
 

18.สก๊อตเทปใสแกน ¾ นิ้ว SCOTCH 1 แถว 165.00 165.00 
 

19.แลคซีนแกนใหญ่ 8 หลา 2 นิ้ว 3 ม้วน 28.00 84.00 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ระบบงานบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ประโยชน์แก่ราชการ 
3. รับ-ส่ง เอกสารทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูกต้อง 

 
13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรประเมินคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น

สังกัด 
หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิง
คุณภาพ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไปสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปด้านเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

25,000 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์) 

ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป 
 

ลงชื่อ...............................................................................  
(นางพรทิพย์ อุ่นเรือน) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

        
 
 
 
 

 
 

61 



 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย...บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน...กำรเงิน... 
1. ชื่อโครงกำร :ปรับปรุงศักยภาพการท างานการเงิน 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล วาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 

โทรศัพท์ .055-832043. โทรสาร055-832043. 
E-mail : koopicc@gmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากงานการเงินมีคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้ และต้องการใช้วัสดุส านักงาน 
เพ่ือให้งานด้านการเงินเกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินใน
การข้ึนชุดเบิกจ่ายเงิน งานการเงินตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ และวัสดุส านักงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ต้องการวัสดุส านักงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
3. ต้องการอุปกรณ์ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย 

 ควำมเร่งด่วน 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
2. วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ เครื่องคิดเลข ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
3.หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon หมด 
4.แฟ้มเสนอเซ็นต์และแฟ้มใส่เอกสารมีสภาพเก่า และขาด ตามอายุการใช้งาน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้ในการด าเนินงาน 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 
3. เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ปลอดภัยในการตั้งเบิกเงิน 

สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
  

√ √ √ 
       

ด าเนินงานโครงการ 
    

√ √ √ √ 
    

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

        
√ √ √ 

 

รายงานผล 
          

√ √ 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา                  
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 
 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
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มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
เกิดประสิทธิภาพการท างานของงานการเงินที่รวดเร็วมากข้ึน 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

เครื่องคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 17,900.00 17,900.00 
 

เครื่องปริ้นเตอร์ Canon mp280 1 เครื่อง 4,900.00 4,900.00 
 

หมึกปริ้นเตอร์ canon 5 กล่อง 250.00 1,250.00 
 

กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 30 รีม 98.00 2,940.00 
 

กระดาษปกสีเหลือง 150 แกรม 5 รีม 130.00 650.00 
 

แฟ้มตราช้าง F4 ขนาด 3 นิ้ว 24 แฟ้ม 85.00 2,040.00 
 

แฟ้มเสนอเซ็นต์ ปกเคลือบ 10 แฟ้ม 160.00 1,600.00 
 

คลิปหนีบหูพับด าตราช้าง15 มม.  10 กล่อง 24.00 240.00 
 

ลวดเย็บ N0.10 10 กล่อง 8.00 80.00 
 

ลวดเย็บ N0.35 24 กล่อง 15.00 360.00 
 

ลวดเสียบกระดาษ บรรจุ 500ตัว 1 กล่อง 90.00 90.00 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เอกสารการงานมีประสิทธิภาพ 
2. การเบิกจ่ายมีความรวดเร็ว 
3. ชุดเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรท ำงำนกำรเงิน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ งานการเงินมีความถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ งานการเงินมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงเวลา งานการเงินมีการเบิกจ่ายรวดเร็ว 
 

เชิงค่าใช้จ่าย 32,050 บาท 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนประชำสัมพันธ์ 
1. ชื่อโครงกำรจัดซื้อชุดกล้องถ่ำยภำพนิ่งและเครื่องโทรสำร ครบชุด 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 094-6399396  โทรสาร.............................. 
E-mail : kong_math@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

งานการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กรกับกลุ่มต่างๆ ซึ่ง สามารถสร้างความเชื่อถือได้สูง และ ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์แก่องค์กรถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการ
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เรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ประชาสัมพันธ์ติดต่อข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิ์
ภาพในการใช้เครื่องโทรสาร 

2. ประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์ครบชุดส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมและภารกิจต่างๆของวิทยาลัยการ
อาชีพพิชัยได้อย่างดี 

 ควำมเร่งด่วน 
- 

6.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    1.เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์ติดต่อข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในของวิทยาลัยได้อย่างมี      
       ประสิทธิ์ภาพ   

              2.เพ่ือมีอุปกรณ์ครบชุดส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมและภารกิจต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพ   
                พิชัยได้อย่างทันท่วงที่และมีประสิทธิภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ด าเนินการปกติ 

7.ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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  
  

 
        

ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการเนินงาน             
รายงานผล 

            

8.สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9.กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา 682 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน                833 
10.ผลผลิตโครงกำร (Output) 
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         งานประชาสัมพันธ์ติดต่อข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
และ   
         มีอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมและภารกิจต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้   
         อย่างดี 

11.ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
งานประชาสัมพันธ์มีชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและเครื่องโทรสาร ครบชุดในการติดต่อข่าวสารทั้งภายนอก
และภายในวิทยาลัยต่อองค์กรต่างๆ 

     12.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 1 
1 

 กล้อง 
 เครื่อง 

20,000 
30,000 

20,000 
30,000 

กล้องถ่ายรูป 
เครื่องโทรสาร 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

50,000 
 

13.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานประชาสัมพันธ์ติดต่อข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในของวิทยาลัย
ได้   
          อย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมและภารกิจต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพ   
          พิชัยได้อย่างดี 
     14.ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการจัดซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและเครื่องโทรสาร ครบชุด หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษา องค์กรภายนอก 

 

เชิงคุณภาพ ติดต่อข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
และมีอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมและภารกิจต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัยได้เป็นอย่างดี 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 50,000 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนประชำสัมพันธ์ 
1. ชื่อโครงกำร จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 094-6399396  โทรสาร.............................. 
E-mail : kong_math@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

  การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้
และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพิชัยกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกดิความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของ
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัยให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พบว่า วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย มีการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้
จัดท าโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัย วารสารแผ่นพับและป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 ควำมเร่งด่วน 
- 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัย วารสารแผ่น  
   พับและป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ 
 2.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ชุมชนและ   
   หน่วยงานต่างๆ 
   สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 

เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
ต.ค
.63 

พ.ย
. 

63 

ธ.ค
. 

63 

ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.ย
. 

64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
เสนอโครงการ 

            

ขออนุมัติโครงการ 
            

ด าเนินงานโครงการ 
 

          
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
        

   
 

รายงานผล             
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

 ภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา ระบุ........ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
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นักเรียน นักศึกษา 682 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน                833 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
          ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เพ่ือการ 
          ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบความเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า   
          ร้อยละ 80  
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบต่างๆ 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้
สอย 

     

2.ค่าวัสดุ       66 
      45  
       
      10 

    ป้าย 
    รีม 
 
    แฟ้ม 

      150 
       98 
 

69 

   9,900   
   4,410 
 
    690 

ป้ายไวนิล 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70G 500
แผ่น Idea max 
แฟ้มเก็บเอกสาร 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานให้ชุมชนทราบ
ด้วย    
          วิธีการที่หลากหลาย ท าให้เกิดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูล   
          ข่าวสารสารสนเทศ เพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ  
          ความเคลื่อนไหว 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

 

เชิงคุณภาพ วารสาร ข่าวสาร แผ่นพับหรือข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ ความเคลื่อนไหว 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน      15,000 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัสดุ 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล  นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328 โทรสาร 055-832043 ต่อ 25 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 งานพัสดุ  เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน 
การสอน จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการเก็บรักษาพัสดุ อย่างเป็น
ระเบียบ ยึดเวลาการใช้งานและมีประสิทธิภาพ  

สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ 
2. มีการใช้วัสดุร่วมกันหลายฝ่ายหลายงาน 

 ควำมเร่งด่วน 
 วัสดุไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องมีการยืม จากอีกฝ่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานก่อน และ
เมื่ออีกฝ่ายก็มีวัสดุไม่เพียงพอเช่นกัน การด าเนินการอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ล่าช้าต่อการรายงาน 
การส่งงาน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้การใช้งานพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้การเบิก –การจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
3. เพ่ือให้ห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ 
4. เพ่ือให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นระเบียบ และง่ายต่อการตรวจสอบ 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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             
ด าเนินงานโครงการ           

  

สรุปผลการเนินงาน             
รายงานผล             

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 
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9. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
1.ท าให้งานพัสดุ มีความถูกต้องและเป็นระเบียบ 
2.เพ่ือให้การเบิก-การจ่ายมีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
3.ท าให้เอกสารของงานพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
4.ท าให้การตรวจสอบประจ าปีมีความเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบง่าย 

10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1.โครงการเตรียมความพร้อมงานพัสดุ ท าให้งานพัสดุมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูลตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.กระดาษถ่ายเอกสาร 
A4/70g/IDEA WORK 

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

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

10 ห่อ 135.00 1,350.00 ใช้พิมพ์การตรวจรับใบ 
4 สี 

3.หมึกพิมพ์ Cannon No.810 (สี
ด า) 

2 กล่อง 690.00 1,380.00 ใช้ในงาน อาคาร
สถานที่ 

4.หมึกพิมพ์ Cannon No.810 (สี
ด า) 

2 กล่อง 880.00 1,760.00 ใช้ในงานอาคาร
สถานที่ 

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 

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.คลิปหนีบหูพับด า NO.110 2 กล่อง 25.00 50.00 ใช้ในงานพัสดุ/อาคาร
สถานที่ 

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

11.ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 3 ชุด 6,000.00 18,000.00 ใช้ในงานพัสดุ/อาคาร
สถานที่ 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้รับวัสดุให้การด าเนินงานพัสดุ เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรโครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.วัสดุส านักงาน งานพัสดุประจ าปี 2563 
 

 

เชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการงานพัสดุและอาคารสถานที่ได้ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ฯ และถูกต้องเรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 
2564 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

28,000 บาท 

 

ลงชื่อ....นายชัยฤกษ์  ภุมราดี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัสดุ 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานห้องพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล  นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328 โทรสาร 055-832043 ต่อ 25 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 งานพัสดุ  เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันห้องพัสดุมีสภาพเสื่อมโทรมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะหลังคา และฝ้าเพดาน เมื่อฝนตกจะมีน้ ารั่วไหลลงมายังห้องพัสดุ ซึ่งอาจท าให้
เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ในห้องพัสดุ ท าให้สภาพห้องพัสดุไม่น่าดู และส่งผลให้
เอกสารทางราชการเสียหาย และวัสดุที่จัดเก็บเสียหายใช้งานไม่ได้ 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. เพ่ือซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ าฝน 
2. เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับห้อง

พัสดุ 
 ควำมเร่งด่วน 

เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันจรายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในห้องพัสดุ และความเสี่ยงที่จะ
ท าให้เอกสารและวัสดุที่จัดเก็บของทางราชการเสียหาย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ าฝน 
2. เพ่ือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม และไม่เกิดความเสียหายต่อเอกสารของ

ทางราชการ 
สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
เพ่ือพัฒนา  □ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
      

 
     

ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการเนินงาน             
รายงานผล             

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1.เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และป้องกันการเสียหายของเอกสารทาง
ราชการ 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
1.พัฒนาห้องพัสดุให้มีสภาพสมบูรณ์และมีบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งขึ้น  
2.ลดความเสี่ยงการเสียหายของเอกสารและวัสดุที่จัดเก็บของทางราชการ 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ท าการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพมีความเสื่อมโทรม ช ารุดตามสภาพการใช้งานอยู่

ตลอดเวลา  
2. ท าให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรโครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.ห้องพัสดุมีหลังคาและฝ้าเพดานที่แข็งแรงงทนทาน 

 

เชิงคุณภาพ 1.ห้องพัสดุมีความปลอดภัยทางด้านการจัดเก็บเอกสารและวัสดุเพิ่มมากข้ึน 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 
2564 

เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
 

ลงชื่อ....นายชัยฤกษ์  ภุมราดี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัสดุ 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล  นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328 โทรสาร 055-832043 ต่อ 25 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 งานพัสดุ  เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ต้องด าเนินการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งมี
จ านวนหลายคัน เพื่อให้บริการ ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีความ
ปอดภัยสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเช็ครถยนต์ราชการในสภาพรถมีความเสื่อมโทรมช ารุด
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ตามสภาพการใช้งานอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆให้เกิดความ
ปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นงานพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. เพ่ือให้รถยนต์ราชการมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
2. เพ่ือให้ปลอดภัยในทุกการเดินทางติดต่อหน่วยงานราชการ 

 ควำมเร่งด่วน 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้รถยนต์ราชการเลยต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ราชการตลอดระยะการใช้งานและบ ารุงรักษาให้มีสภาพในการใช้งานแบบปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือพัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 
2. เพ่ือบ ารุงรักษาส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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           
  

ด าเนินงานโครงการ           
  

สรุปผลการเนินงาน            
 

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1.เพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการให้ดีข้ึน 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
1.พัฒนาระบบยานพาหนะให้ดีขึ้น 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
     

 
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ท าการตรวจเช็ครถยนต์ราชการในสภาพมีความเสื่อมโทรม ช ารุดตามสภาพการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา  

2. ท าให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรโครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมต่อการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการได้ทุกกรณี 

ประจ าปี 2564 
2.มีการบ ารุงรักษารถยนต์ราชการให้พร้อมต่อการใช้งาน ประจ าปี 2564 

 

เชิงคุณภาพ 1.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีรถยนต์ราชการเพียงพอต่อการใช้งานผู้บริหาร 
บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  
2.มีรถยนต์ราชการใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 
2564 

เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
 

ลงชื่อ....นายชัยฤกษ์  ภุมราดี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัสดุ 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล  นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 

โทรศัพท์ 086-9299328 โทรสาร 055-832043 ต่อ 25 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 งานพัสดุ  เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องด าเนินการในระบบ e-gp ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุ จะท าให้การด าเนินงาน
พัสดุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพ่ือประสิทธิภาพคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน ให้สามารถด าเนินไปตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ 
 ดังนั้นงานพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุของวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. งานพัสดุยังไม่มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุเพื่อใช้ในการท างานพัสดุ 
2. เพ่ือให้ได้โปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุที่สามารถรองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
และปฏิทินปฏิบัติงาน 

 ควำมเร่งด่วน 
เพ่ือให้การท างานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นระบบระเบียบและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันมากยิ่งขึ้น ควรให้มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เพ่ือประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น
ของงานพัสดุ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้ได้โปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุที่สามารถรองรับการด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 

นักเรียน นักศึกษา - 

ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
1.มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุไว้ใช้ในงานพัสดุ 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1.มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุที่สามารถท างานรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการเบิก – การจ่าย พัสดุและควบคุมการจ าหน่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
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13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุที่สามารถท างานรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการเบิก – การจ่าย พัสดุและควบคุมการจ าหน่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
3. ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยได้รับวัสดุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรโครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

มีโปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุที่สามารถท างานรองรับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 

เชิง
คุณภาพ 

งานพัสดุใช้โปรแกรมพัฒนาระบบงานพัสดุในการจัดการงานพัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 
2564 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

100,000 บาท 

 

ลงชื่อ....นายชัยฤกษ์  ภุมราดี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
1. ชื่อโครงกำร อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรณุาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาชีพ  เพ่ือน า

นักเรียน นักศึกษา  ออกให้บริการวิชาชีพ  โดยการออกให้บริการด้านการซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือน  เป็นต้น  โดยจะออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย  ร่วมกับอ าเภอพิชัย
เดือนละ 1 ครั้ง นั้น 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือออกบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
6. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 √ 
           

ด าเนินงานโครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

          
√ √ 

รายงานผล 
           

√ 
 สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา ☑ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 3 

นักเรียน นักศึกษา 7 

ประชาชนทั่วไป 30 

รวมจ ำนวน 40 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 80  ออกบริการวิชาชีพ 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

     

2.ค่าวัสดุ 
    2.1 น้ ามันเครื่อง ฮอนด้า ขนาด 1 ลิตร 

 
17 

 
ลัง 

 
1,200 

 
20,400 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
6. ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจ ำปี 2564 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ออกบริการวิชาชีพ ร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 20,400 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                             (นายณัฐดนัย  ใจกว้าง)    
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
1. ชื่อโครงกำร อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ
กรมการขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐ ให้น าด าเนินงานโครงการอาชีวะร่วมด้วย
ประชาชน โดยมีการออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยออกให้บริการประชาชนในจุดที่ส านักงานขนส่งจังหวัดก าหนดให้ ในช่วง
ระยะเวลา 7 วันอันตราย  เพ่ือลดปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีวิทยาลัยที่สังกัดกรม
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อาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุด
ให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิส าเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้
การออกให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจ  โดยเข้ารับบริการฟรีในด้านการตรวจเช็ดสภาพ
ความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ ากลั่น เติมน้ ามันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอ่ืนๆ โดยมี
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนน
ผ่าน    
เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

2.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
     

✓ 
      

ด าเนินงานโครงการ 
     

✓ ✓ 
     

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      
✓ ✓ 

    

รายงานผล 
      

✓ ✓ 
    

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา ☑ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ..................................................... 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 40 
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ประชาชนทั่วไป 100 
รวมจ ำนวน 150 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน ครูจ านวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรอำชีวะอำสำ ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี พ.ศ.2563 หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน ครูจ านวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 50 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – เมษายน 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ สอศ. งบด าเนินการ 
 

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

      (นายณัฐดนัย  ใจกว้าง) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

1. ชื่อโครงกำร อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 
 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

 
3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าโครงการอาชีวะอาสา ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2564 ให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการ ก าหนดออกให้บริการ 
ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 ให้ด าเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.และ 
16.30 น. – 00.30 น. (2 ผลัด) ทุกวัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ค าขวัญรณรงค์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ คือ “สุขกาย สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย รับปีใหม่ 2564”  รวมทั้งก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนสายอาชีวศึกษาโดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมถึงการปลูก
จิตส านึกการมีจิตอาสาในการให้บริการสังคม ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิส าเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออก
ให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจฟรี  ให้ด้านการตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ 
บริการเติมน้ ากลั่น เติมน้ ามันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน 
นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออกให้บริการ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนน
ผ่าน    
เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
  

✓ 
         

ด าเนินงานโครงการ 
  

✓ ✓ 
        

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

   
✓ ✓ 

       

รายงานผล 
   

✓ ✓ 
       

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา ☑ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.....................................................  

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 150 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน ครูจ านวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรอำชีวะอำสำ ช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน ครูจ านวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 50 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน – มกราคม 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบ สอศ. งบด าเนินการ 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นายณัฐดนัย  ใจกว้าง) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

1. ชื่อโครงกำร ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center  
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายณัฐดนัย  ใจกว้าง ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา 

จัดท าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center โดยมีวัตถุประสงค์ลดรายจายของประชาชนทั้งในและ
นอกภาคเกษตร โดยยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุป
กรณการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน โดยการใหความรูเรื่องการดูแลรักษาและซอมบ ารุง เครื่องมือ
เครื่องจักร/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุมอาชีพ และครัวเรือน ใหเต็มความสามารถและสมรรถนะ
เครื่องมือเครื่องจักร นับเปนการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายไดและเพ่ิมมูลคาผลผลิต
แกประชาชนในทองถิ่น ลดการกูยืมนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซม
เครื่องมือ   อุปกรณและลดการน าเขาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ  เพ่ิมการจางงานแก
นักศึกษาสนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียน แบงเบาภาระผูปกครอง รวมทั้งสรางงานแกชางทองถิ่นท่ีผานการ
พัฒนา  ฝมือแรงงาน สรางฐานขอมูลปจจัยการผลิตจากหนวยครัวเรือน ไดแก เครื่องยนตเครื่องจักร และอุป
กรณรวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชนสรางแหลงปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหมี
ความสามารถ มีประสบการณมีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยมีการด าเนินกิจกรรมหลัก คือ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน การฝึกทักษะวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่าง
ชุมชน การพัฒนาสุขอนามัยและอาชีวอนามัย การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ายทอด
ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ นั้น 
  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 
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6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
     

✓ 
      

ด าเนินงานโครงการ 
     

✓ ✓ ✓ ✓ 
   

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         
✓ 

  

รายงานผล 
          

✓ 
 

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา ☑ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ........เขตอ าเภอพิชัย.............................  

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 50 
ประชาชนทั่วไป 100 

รวมจ ำนวน 200 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ 100 คน 
10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางเกษตร และเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้รับการดูแลรักษาให้
สามารถใช้งานได้ดีมากข้ึน สามารถลดรายการใช้การซ่อมบ ารุง สร้างอาชีพ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. วิทยาลัยฯได้ออกให้บริการประชาชนด้านการบริการวิชาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิชัย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ 
3. เป็นประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยาลัยฯ 
4. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีใจรักในการบริการ 
5. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาอา 
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12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน พ.ศ.2564 หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   1.มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ละ  
2.เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางเกษตร และเครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือนได้รับการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีมากข้ึน สามารถลด
รายการใช้การซ่อมบ ารุง 

100 คน 
300 
รายการ 

เชิงคุณภาพ 1.ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 30 คน 
เชิงเวลา มกราคม - สิงหาคม 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบ สอศ. งบด าเนินการ 
 

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

(นายณัฐดนัย   ใจกว้าง) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนครูที่ปรึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร จัดท าระบบเช็คชื่อ Online 

2. ผู้รับผิดชอบ นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทรศัพท์ 092-9526359     โทรสาร..........-....................  
E-mail : nirunkeawboonruang@gmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากการเช็คชื่อแบบเดิมมีความล่าช้า ข้อมูลศูนย์หาย ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาเพื่อให้

ผู้ปกครอง นักเรียน และครู สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ปกครองสามารถเข้าดู
ข้อมูลผลการเรียน เวลาเรียน คะแนนความประพฤติได้ทัน ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เนื่องจากมีระบบดูแลผู้เรียน 
2. ผู้ปกครองทราบข้อมูลนักเรียน 
3. แบ่งเบาภาระครูที่จะต้องตามนักเรียน 

ควำมเร่งด่วน 
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนได้ไวและตรงจุด ลดปัญหาการออกกลางคัน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
2. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  

สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ................................................... 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 643  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 643 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน ทั้งหมดของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 600 คน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

ลดปัญหาการออกกลางคัน  
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา □ อ่ืน ๆ.............................. 
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กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
   - ป้ายโครงการฯ 
   - Harddisk 
   - กระดาษ A4/80G/500 
   - อาหารกลางวัน 
   - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - น้ าดื่มถ้วย 
   - น้ าแข็งหลอด 
   - ถุงด า 

 

1 
1 
10 
30 
30 
2 

 4 
1 

 

ผืน 
เครื่อง 

รีม 
คน 

2 มื้อ 
ลัง 
ถุง 

แพ็ค 

 

530.00 
3,000.00 

110.00 
50.00 
25.00 
60.00 
50.00 
50.00 

 

530.00 
3,000.00 

  1,100.00 
1,500.00 
1,500.00 
 120.00 
200.00 
50.00 

 
 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
  -ค่าบริการข้อความ SMS 

 

1 

 

ปี 

 

7,000.00 

 

7,000.00 

 

รายปี 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - - 

รวม 
   

15,000.00 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ลดปัญหาการออกกลางคัน 20 % 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรจัดท ำระบบเช็คชื่อ Online หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนทั้งหมดวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 643 คน 

เชิงคุณภาพ ลดปัญหาการออกลางคัน 20% 

เชิงเวลา ข้อมูลถึงผู้ปกครอง 100% 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 15,000 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง) 

          
 
 
 
 

101 



วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนครูที่ปรึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมผู้ปกครอง 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร   055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนาและ
เสรมิสร้าง   ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาค
และเท่า
เทียมกันทาง
สังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน 
สากล 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิ
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพด้านการ

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ข้อ 2. การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๗ คือ การสร้าง
เครือข่ายการจัดการการอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษาและงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
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นักศึกษา จึงจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น เพ่ือ
สร้างความความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษารับทราบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

5. สรุปสำระส ำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาวิทยาลัย 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษาอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา 

6. ควำมเร่งด่วน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

วิทยาลัย 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ

ของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา

และผู้ปกครอง ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและร่วมกัน
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
   

✓ ✓ 
       

ด าเนินงานโครงการ 
    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

สรุปผลการด าเนินงาน 
          

✓ 
 

รายงานผล 
           

✓ 
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6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 

 

ประชาชนทั่วไป 600 
รวมจ ำนวน 640 

8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 

9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
    2.1 ป้ายโครงการ  
    2.2 กระดาษ A4 

 
1 
4  

 
ผืน 
รีม 

 
540 บาท 
110 บาท 

 
540 บาท 
440 บาท 

 
ขนาด 2*1.8 เมตร 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
1. น้ าดื่มถ้วย 
2. น้ าแข็งหลอด 
3. ถุงด า  
4. ขนมเค้ก 

รวม 

 
15 
4 
2 
20 

 
ลัง 
ถุง 

แพ็ค 
ชิ้น 

 
60 บาท 
55 บาท 
50 บาท 
40 บาท 

 
900 บาท 
220 บาท 
100 บาท 
800 บาท 

3,000 บำท 

 
 
ขนาด 40*60 นิ้ว 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
2. ร่วมกันแก้ไขปัญหาหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนระหว่างผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ  
3. รับค าเสนอแนะจากผู้ปกครองน ามาพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพ

สูงขึ้น 
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11. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรฯ2563 หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม - กันยายน 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 3,000.00 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนครูที่ปรึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร   055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ไ ด้ เ น้ น
ความส าคัญ        ถึงปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัด
การศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหา
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การออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่า
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน
แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ   ดังจะเห็นได้จาก
ข้อมูลการส ารวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียนระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา จึงได้จัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ  - 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
3. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ........................................................ 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 420 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
นักเรียน นักศึกษา จ านวน  400  คน  

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 400   คน  มีคุณภาพที่ดี เพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและลด

ปัญหาการออกกลางคัน 
□ เงินงบประมาณ    □ เงินบ ารุงการศึกษา       □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ......................................................... .... 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

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

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันฯ ปีงบประมำณ 2564 หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 300 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีคุณภาพที่ดี เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน 

  จ านวน 300 
คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบ สอศ.ด าเนินงาน 
 

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

         (นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
1. ชื่อโครงกำร: แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพระดับชั้น ปวช. 
2. ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ-นามสกุล: นายธเนษฐ  สมยศ  ต าแหน่ง: ครูพิเศษสอน        

โทรศัพท์: 055-832043    โทรสาร: 055-832043 กด 0
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………….................…….. 
E-mail :       

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจ านวนมาก แต่นักเรียนและ

ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึง
จัดท าโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น เพ่ือแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในการเรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
3.เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

✓ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

          
✓ ✓ 

รายงานผล 
          

✓ ✓ 
7. ผลผลิตโครงกำร(Output): 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
8. ผลลัพธ์โครงกำร(Outcome):  

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
9. กลุ่มเป้ำหมำย:  
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 200 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 210 
10. พื้นที่ด ำเนินกำร :  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ................เขตอ าเภอพิชัย..................... 
         ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
          ( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา  
          ( ) แหล่งอื่น……………........… 
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กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค า
ชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   - ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ 

 
200 

 
คน 

 
240.00 

 
48,000.00 

 

2.ค่าวัสดุ 
- กระดาษ A4/80G/500 
- ค่าเสื้อโควตา  

 
5 

200 

 
รีม 
ตัว 

 
110.00 
150.00 

 
5,500.00 

30,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

83,500.00 
 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ 
2.บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน 
3.วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ - วิทยาลัยฯ ได้จัดคณะกรรมการออกแนะแนว จ านวนไม่ต่ ากว่า 10 ครั้ง 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว  
200 คน 

เชิงคุณภำพ - วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางสายวิชาชีพ 
- ผู้เข้ารับการแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

 

เชิงเวลำ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

เชิงค่ำใช้จ่ำย งบด าเนินงาน 83,500.00 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายธเนษฐ    สมยศ) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
1. ชื่อโครงกำร: แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพระดับชั้น ปวส. 
2. ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ-นามสกุล: นายธเนษฐ  สมยศ  ต าแหน่ง: ครูพิเศษสอน        

โทรศัพท์: 055-832043    โทรสาร: 055-832043 กด 0
โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………….................…….. 
E-mail :       

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจ านวนมาก แต่นักเรียนและ

ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึง
จัดท าโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น เพ่ือแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในการเรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
3.เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

✓ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

          
✓ ✓ 

รายงานผล 
          

✓ ✓ 
7. ผลผลิตโครงกำร(Output): 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
8. ผลลัพธ์โครงกำร(Outcome):  

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
9. กลุ่มเป้ำหมำย:  
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 150 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 160 
10. พื้นที่ด ำเนินกำร :  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ................เขตอ าเภอพิชัย..................... 
          ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
          ( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบ ารุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา  
          ( ) แหล่งอื่น……………........… 
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กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
  - ค่าโฟมบอร์ด  
  - ป้ายแบนเนอร์  
  - หมึกเติม Epson 
T664  
  - ของที่ระลึก  
  - แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

 
6 
4 
4 
20 
500 

 
แผ่น 
ป้าย 
ขวด 
รูป 

แผ่น 

 
1,250.00 

450.00 
230.00 
300.00 
12.00 

 
7,500.00 
1,800.00 

920.00 
6,000.00 
6,000.00 

 
 1.20 ม.* 2.40 ม. 2.50  ม.x 
1.20 ม. 
 
รูปท่านพ่อพระยาพิชัยขนาด A4 
พร้อมกรอบ 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     

รวม 
   

22,220.00 
 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ 
2.บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน 
3.วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมำณ วิทยาลัยฯ ได้จัดคณะกรรมการออกแนะแนว จ านวนไม่ต่ ากว่า10 ครั้ง 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว  

150 คน 

เชิง
คุณภำพ 

วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางสายวิชาชีพ ผู้เข้ารับ
การแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

 

เชิงเวลำ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

งบด าเนินงาน 22,220.00 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายธเนษฐ    สมยศ) 

 
 
 
 
 
 

114 



 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนแนะแนวอำชีพอำชีพและกำรจัดหำงำน 
1. ชื่อโครงกำร : ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธเนษฐ  สมยศ    ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร   055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องส าเร็จการศึกษา

เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จึงมีความส าคัญต่อนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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โดยการให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านตลาดแรงงาน แนวทางการศึกษาต่อ และการเตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อแนะน าได้การสมัครงานในแต่ละอาชีพ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
   

√ √ 
       

ด าเนินงานโครงการ 
    

√ √ √ 
     

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

     
√ √ 

     

รายงานผล 
     

√ √ 
     

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 300 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 350 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

   นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 300 คน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

   ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน การเตรียมตัว
อย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
4 

 
ชั่วโมง 

 
600.00 

 
2,400.00 

 

2.ค่าวัสดุ 
   - ป้ายโครงการฯ 
   - พานบายศรีสู่ขวัญ 
   - อาหารกลางวัน 
   - น้ าดื่มถ้วย 
   - น้ าแข็งหลอดอนามัย 
   - ถุงด า 
   - อาหารว่าง 
   - กระดาษA4/80G/500 

 
1 
1 

350 
10 
4 
2 

350 
5 

 
ผืน 
พาน 
คน 
ถัง 
ถุง 

แพ็ค 
ชุด 
รีม 

 
550.00 

1,500.00 
30.00 
60.00 
50.00 
50.00 
25.00 

110.00 

 
550.00 

1,500.00 
10,500.00 

600.00 
200.00 
100.00 

8,750.00 
550.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     

รวม 
   

25,150.00 
 

 

เวลำ เรื่อง/หัวข้อ อบรม หมำยเหตุ 
08.00-

08.30 น. 
- นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน 

 

08.30-
09.00 น. 

- พิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย ประธาน 

 

09.00-
10.30 น. 

-การอบรม แนะแนว การหางานท า และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
โดย ส านักงานจัดหางาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

10.30-
12.00 น. 

- บรรยายเรื่อง ความส าเร็จในหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพ 
โดย ตัวแทนศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

เวลำ เรื่อง/หัวข้อ อบรม หมำยเหตุ 
12.00-

13.00 น. 
พักรับประทานอาหาร 

 

13.00-
14.00 น. 

- กิจกรรม อ าลาครู ผูกข้อมือชมวีดีโอทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนก 
 

117 



14.00-
15.00 น. 

- การอบรม ให้ความรู้ สิทธิผู้ประกันตน  
โดย ส านักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1 ชั่วโมง 

15.00-
16.30 น. 

- อบรม การรับใบประกาศนียบัตร (ภาคปฏิบัติ) 
 

     ตารางการอบรม จ านวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 
2. นักเรียน นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรปัจฉิมนิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 หน่วยนับ 

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

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน การเตรียมตัว
อย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 

 

เชิงเวลา มกราคม – เมษายน 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 25,150.00 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นายธเนษฐ  สมยศ) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
1. ชื่อโครงกำร : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร....055-832043.... 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้ง

ทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาจะ
ช่วยท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษาและเข้าใจการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติ
ที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีแนวความคิดจัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
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การศึกษา 2563  เพ่ือให้แนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในสถานศึกษา และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐาน
และสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
ถึงนโยบายของสถานศึกษา 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

- 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิ
ประโยชน์ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และทัศน์คติที่ดีต่อสถานศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
       

√ √ 
   

ด าเนินงานโครงการ 
        

√ √ √ 
 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         
√ √ 

 

รายงานผล 
          

√ √ 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ............................................................ 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 200 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 250 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 จ านวน 200 คน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน และ

แนวทางการปฏิบัติตน รู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
   - ป้ายโครงการฯ 
   - กระดาษ A4/80G/500 
   - หมึกเติม Canon สีด า 
   - หมึกเติม Canon แดง 
   - หมึกเติม Canon เหลือง 
   - หมึกเติม Canon น้ าเงิน 
   - น้ าดื่มถ้วย 
   - น้ าแข็งหลอด 
   - ถุงด า 

 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 

 
ผืน 
รีม 
ขวด 
ขวด 
ขวด 
ขวด 
ลัง 
ถุง 

แพ็ค 

 
550.00 
110.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
60.00 
50.00 
50.00 

 
550.00 
550.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
300.00 
100.00 
100.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
   - อาหารว่าง 

 
250 

 
ชุด 

 
30.00 

 
7,500.00 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

10,000 บำท 
 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิประโยชน์
ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
3. นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเรียนสายอาชีพ 
4. นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
5. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีทัศน์คติที่ดีต่อสถานศึกษา 
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13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรปฐมนิเทศฯ  ประจ ำปีกำรศึกษำ2564 หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1  200 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนว
ทางการปฏิบัติตนรู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 10,000.00 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นายธเนษฐ  สมยศ) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
1. ชื่อโครงกำร :ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธเนษฐ  สมยศ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่

ตลาดแรงงานและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่
ได้งานท าในแต่ละสาขาวิชา จึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา โดยใช้ระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้งด้านการ
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ติดตามทาง จดหมาย ไปรษณียบัตร ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- 
ควำมเร่งด่วน 
- 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.เพ่ือใช้ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
      

✓ 
     

ด าเนินงานโครงการ 
       

✓ ✓ 
   

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         
✓ 

  

รายงานผล 
          

✓ 
 

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.......................................................... 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 300 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 300 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 300 คน 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จ านวน 300 คน ส่งข้อมูล
การศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

     

2.ค่าวัสดุ 
   2.1 กระดาษ A4  
   2.2 หมึกเติม canon สีด า 

 
5 
2 

 
รีม 
ขวด 

 
110 บาท 
225 บาท 

 
550 บาท 
450 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     

รวม 
   

1,000 บำท 
 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
2.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

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

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่งข้อมูล
การศึกษาต่อหรือการมีงานท าหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

จ านวน 300 
คน 

เชิงเวลา มีนาคม-สิงหาคม 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบด าเนินงาน 1,000.00 

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

  (นายธเนษฐ  สมยศ) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  ถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ ในอดีตนั้นความเจริญทาง

เทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน การด าเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแสงสว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้เป็น เชื้อเพลิงประกอบการ
ปรุงอาหารรับประทาน ในยามค่ าคืนก็ก่อหรือสุ่มไฟให้เกิดแสงสว่าง เพ่ือป้องกันสัตว์ร้าย เพ่ือใช้ควันไล่แมลง
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ และนอกจากนี้ก็เพ่ือที่จะได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก ไฟ
หรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมชีวิต ในอดีตยามค่ าคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวด
มนต์หรือท่องต ารับต ารา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหา
ค่อนข้างยากและล าบาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันไร่เรี่ยขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและน าไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาที่วัดนั้น ๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์
ให้แก่ผู้ถวายมีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น 
ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ ์

ในวาระใกล้ช่วงเวลาเข้าพรรษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ เพ่ือให้
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้ตระหนักถึงคุณค่า  และร่วมสืบสาน
ประเพณีท่ีงดงามของไทย  
          สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 

- ควำมเร่งด่วน 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบต่อไป 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   20  คน   
นักเรียน นักศึกษา 400 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 
    10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ ท านุบ ารุงศาสนาและ
ด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าช้ีแจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย  

 
 
 

 
 

 
 

 

2.ค่าวัสด ุ
1. เทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง 
2.ป้ายโครงการแต่ละแผนก 

 
4  
4  

 
ต้น 
ป้าย 

 
1,050 บาท 
450 บาท 

 
4,200 บาท 
1,800 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
รวมท้ังสิ้น    6,000 บาท  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงการ ถวายเทียนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400  คน 
    20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2564 – สิงหาคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  
     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                    (นายเอนก  สนโต) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
13. ชื่อโครงกำร  อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
14. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

15. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
2. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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16. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 
สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุขการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น   

ดังนั้นเพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ได้เกิดจิตส านึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน
คุณธรรมพื้นฐำน 12 ประการ คือ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม    

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

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- ควำมเร่งด่วน 

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

............................................................................................................................. .........………… 
17. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์โดยยึดหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
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2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
 

18. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

19. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

20. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   20  คน   
นักเรียน นักศึกษา 110 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 130 
21. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยจ านวน  110 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการ 

22. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามท่ีวิทยาลัยฯต้องการ 
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23. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 
 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
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  
 

24. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยฯต้องการ 

25. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
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 2564 – กรกฎาคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 10,000 บาท 

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

                                    (นายเอนก  สนโต) 
        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
26. ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 
27. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .......086-3769849............................. โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………aneksonto@hotmail.com………………………………………………………… 

28. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
3. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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29. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ ก าหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ท่ีมีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวายพระพรและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  

 
สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 

          ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 

30. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ   
2. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
3. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
 

31. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

32. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

33. กลุ่มเป้ำหมำย 
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ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
 

34. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
      2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
         ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

35. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

36. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

 
กิจกรรม จ านวน หน่วย

นับ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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  
 

37. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา 
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38. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ  
   400  คน 
     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2564  –  กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,500 บาท  

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2563 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

3. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 
4. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
4. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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5. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
          การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียน 

นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม และฝึกให้มีลักษณะการเป็นผู้น าที่ดีมีเหตุผล 
โดยมีหลักการในการด าเนินการตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด
โครงการการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการให้แก่
นักเรียน นักศึกษา อีกท้ังยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดต่อไป 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
สถำนภำพโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
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.  ด าเนินการ             
๔.  ติดตามประเมินผล/วิจัย             
๕.  รายงานผล             

 
 

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 400 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
  สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท.  
จ านวน 400 คน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักศึกษาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปี

การศึกษา 2564 จ านวน  400 คน 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 

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

กิจกรรม จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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. ป้ายชื่อต าแหน่ง 10 ป้าย 200 บาท  2,000บาท  

ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมา     
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

รวมเงิน   6,000  บาท  
     

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้า

ร่วมกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖2 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ 400 คน 
เชิงคุณภาพ และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 คน 
7 ต าแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา   
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  บวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
5. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3.ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตท่ีแน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้น าเป็น
ผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นก าหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย  มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนา
ประจ าชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตนเอง สืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือท า
ร้ายท าลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป 

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

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

- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- ควำมเร่งด่วน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือ
แก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
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4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

5. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ...... ........................................................ 

6. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร   40  คน   
นักเรียน นักศึกษา 400 คน   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 440 
7. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

8. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่
ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีไหว้ครู 
1.2 เครื่องกระยาบวช 
1.3 เครื่องปัจฉะมังสาหาร 
1.4 ค่าจัดท าบายศรี 
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    5,000 บาท  

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    20,000บาท   
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

11. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ  บวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
400 คน   
40 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัย
ดาบหักที่เป็นที่เคารพนับถือแก่ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

200 คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 20,000บาท 

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2563 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ ..........086-3769849........................ โทรสาร  055-832043 
E-mail : …………aneksonto@hotmail.com……………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
6. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

1. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การ

แปรปรวนของฤดูกาล  ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ท าลายสิ่งแวดล้อม  ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาค
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ที่อยู่อาศัย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่ายหิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา 
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน น าไปสู่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนำคต 
สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 

- ควำมเร่งด่วน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือบูรณาการกับการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

4. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

5. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 440  
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6. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

7. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อท่านพระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นที่เคารพนับถือแก่
ชาววิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ    500 บาท  

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    500บาท  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

10. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

400 คน 
40   คน 

เชิงคุณภาพ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 500บาท 

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2563 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
7. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
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3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก

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

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
- ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          1. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 
         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 

4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 40  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 50  
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8. ผลผลิตโครงกำร (Output)  

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  50 คน ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าเสื้อกีฬา 

 
50 

 
ชุด 

 
300 

 
15,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    15,000  
 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
  50 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดอย่างน้อย 
 

4 รายการ 

เชิงเวลา พฤษภำคม 2564 – กรกฎำคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 15,000 บาท 

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อ โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
8. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก

ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
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กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับภาค 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
- ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับภาค 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 5 
นักเรียน นักศึกษา 15  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 20 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20 คน  
ที่เข้าร่วม โครงการฯ 
 

152 



9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

 
1 

 
ชุด 

 
15,000 

 
15,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    15,000  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
20 คน 

 
เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 

 
1 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 15,000 บาท 

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

                                    (นายเอนก  สนโต) 
        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
9. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก

ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
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กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
- ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 

         3. เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 1 
นักเรียน นักศึกษา 4  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 5 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  5 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
10. วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 
11. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

 
1 

 
ชุด 

 
10,000 

 
10,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    10,000  

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม

โครงการฯ 
จ านวน  5 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 
 

1 รายการ 

เชิงเวลา สิงหาคม 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 10,000 บาท 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ครั้งที่ 21 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
10. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก

ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
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กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัด โครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ  
การศึกษา 
4.  เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 450 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  450 คน  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าช้ีแจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสด ุ
2.1ป้ายไวนิล “โครงการกีฬา
ภายในวิทยาลัยฯ ต้านภัยยา
เสพติด” ขนาด8*1.2เมตร 
2.2 ป้ายไวนิลพิธีเปิด 
“โครงการกีฬาฯ” ขนาด 2*1 
เมตร 
2.3 ป้ายไวนลิ ช่ือวิทยาลัย
ขนาด 2.2เมตร*67 ซม. 
2.4 เทปโอพีพี 2 น้ิวx45 หลา 
น้ าตาล 
2.5 โฟมอัด ขนาด 5 มม. 
2.6 สีสะท้อนแสง กันน้ า 
มาสเตอร์อารต์ 120 CC. ทุก
ส ี
2.7 เชือกไนล่อน (สีขาว) 
2.8 ถ่าน AA แพค 2 ก้อน 
2.9 ปูนขาว 
2.11แปรงทาสี 1 น้ิว 
2.12 แปรงทาสี 2 น้ิว 
2.13 ลวดมัดเหล็ก 
2.14 ตะปู 3 น้ิว 
2.15 ตะปู 2 น้ิว 
2.16 ตะปู 1 น้ิว 
2.17 ลูกโป่ง 50 ลูก/แพค 
2.18 กาแฟ 
2.19โอวัลติน 
2.20ชาลิปตัน 
2.21 ผ้าเย็น 
2.22 เครื่องดื่มเกลือแร ่
2.23 น้ ามันมวย 
2.24 พลุ 
2.25 กระสอบ 
2.26 เชือกไนล่อน 

 
 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
4 
5 
6 
 
 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
2 

 
 
 

ป้าย 
 
 

ป้าย 
 

ป้าย 
 

ม้วน 
แผ่น 
ขวด 

 
 

ก.ก. 
แพค 

กระสอบ 
อัน 
อัน 
ก.ก 
ก.ก 
ก.ก 
ก.ก 
แพ็ค 
ถุง 
ถุง 
ถุง 

แพ็ค 
ลัง 
ขวด 
ชุด 
ลูก 
ม้วน 
ลูก 

 
 
 

1,440.00 
 
 

300.00 
 

330.00 
 

34.00 
55.00 
72.00 

 
 

265.00 
39.00 
95.00 
15.00 
15.00 
89.00 
75.00 
65.00 
60.00 

110.00 
130.00 
135.00 
105.00 
260.00 
290.00 
270.00 
480.00 
65.00 

180.00 
320.00 

 
 
 

1,440.00 
 
 

300.00 
 

330.00 
 

136.00 
275.00 
432.00 

 
 

265.00 
156.00 
760.00 
15.00 
15.00 

178.00 
75.00 
65.00 
60.00 

110.00 
260.00 
270.00 
105.00 
520.00 
290.00 
270.00 

1,920.00 
260.00 
360.00 
640.00 
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2.27  ลูกฟุบอลเบอร์5 
Molten 
2.28 ธงกีฬา ผ้าต่วน ขนาด 
60X90 ซม. 
สีม่วง สีสม้ สีเขยีว สีฟ้า 
2.29 ธงกีฬา ผ้าต่วน ขนาด 
80X120 ซม. 
สีม่วง สีสม้ สีเขยีว สีฟ้า 
2.30 ค่าลูกโป่งในพิธีเปิด 
2.31 ริบบิ้น 
2.32 ริบบิ้นดอกส าเรจ็ 
2.33  ป้ายติดถ้วยรางวัล 
2.33 น้ าเปล่า 
2.34 น้ าแข็ง 
2.35 น้ าแข็งก้อน 
2.36 วงดุริยางค ์
2.37 เครื่องเสียง 
2.38 ขนมปังปีป(ขนาดกลาง) 
2.39 ขนมปังปีป(ขนาดเล็ก) 
2.40 ขนมซอง 
2.41 ขนมกีฬาพ้ืนบ้าน 
2.42  ขนมโก๋ 
2.43 โค้กเล็ก 
2.44 ลูกโป่ง 
2.45 ชุดเข็ม+ด้าย 
2.46 กล้วยน้ าว้า 
2.47 แป้งมัน 
2.48 กางเกงใน 
2.49 หนังยาง 
2.50 หลอด 
2.51 ตะเกียบ 
 

4 
 
 
4 
 
 
 
1 
3 
2 
13 
50 
40 
18 
1 
1 
8 
4 
25 
10 
4 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

ผืน 
 
 

ผืน 
 
 
 

ชุด 
ม้วน 
ดอก 
ป้าย 
ถัง 
ถุง 
กั๊ก 
วง 
ชุด 
ปีป 
ปีป 
แพ็ค 
อัน 
ขวด 
แพ็ค 
ชุด 
หว ี
ถุง 
ตัว 
ห่อ 
ห่อ 
ห่อ 
 

 
 

140.00 
 
 

270.00 
 
 
 

2,400.00 
15.00 
5.00 

25.00 
15.00 
50.00 
50.00 

2,000.00 
2,000.00 

150.00 
100.00 
50.00 
5.00 

12.00 
50.00 
20.00 
30.00 
18.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

 
 

560.00 
 
 

1,080.00 
 
 
 

2,400.00 
45.00 
10.00 

325.00 
750.00 

2,000.00 
900.00 

2,000.00 
2,000.00 
1,200.00 

400.00 
1,250.00 

50.00 
48.00 

150.00 
80.00 
30.00 
18.00 
80.00 
20.00 
20.00 
20.00 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - 5,157.00  
รวมท้ังสิ้น    30,100 บาท  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
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12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ  แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย ครั้งที่ 21 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วม
โครงการฯ 

   450 คน 
 

เชิงคุณภาพ กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

  7 รายการ 

เชิงเวลา ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 30,100.- บาท 

 
 

        
        ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                 (นายเอนก  สนโต) 
                                                         หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการ ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
11. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพ

เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีครูจึง
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญมีคุณค่าต่อประเทศชาติเพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มี
แพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเรา
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เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
การเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตามคนไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผล
ที่ว่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆได้และที่ ส าคัญคน
ไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์เพราะศิษย์ที่ ประสบความส าเร็จได้
ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิดสติปัญญาสู่ทางสว่างให้กับชีวิตนั้นเอง ประเพณีการ
ไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

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

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

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
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6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ............ .................................................. 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน   
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน        

10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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 
3.1ค่าจัดท าบายศรี 

 
1 

 
ชุดใหญ่ 

 
3,000.00 

 
3,000.00 
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3.2ค่าจ้างวงปี่พาทย์ ชุดเล็ก 1 ชุด 3,000.00 3,000.00 
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    15,600.00    
 
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีส านึกรักสถานศึกษา และร าลึกถือพระคุณครูอาจารย์ 
12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการาอชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400 คน 
    40  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 15,600  

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

          หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร  055-832043 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
12. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา จัดตั้ง

ขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง 
154 หมู่ 1 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 มีพ้ืนที่ 131 ไร่ 9 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้น
ปวช. และปวส. 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 จะครบก าหนดการก่อตั้งวิทยาลัยฯ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบต่อไป 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน   
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน        

10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ท านุบ ารุงศาสนาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย 



10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ  
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   ค่าเช่าเครื่องเสียง 

 
1  

 
วัน 

 
2,000 บาท 

 
2,000 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ 
1. ป้ายโครงการ 
2. ปัจจัยถวายพระ 
3. ด้ายสายสิญจน์ 
4. ค่าปิ่นโตถวายพระ 
5. ค่าชุดสังฆทาน 
6. ดอกไม้สด ถวายพระ 
7. ธูป-เทียน 

 
1  
10 
1  
10  
10  
10  
1  

 
ป้าย 
ซอง 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

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

 

 
600 บาท 

3,000 บาท 
800 บาท 

3,000 บาท 
3,000 บาท 

300 บาท 
400 บาท 

 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    13,900  บาท  
 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 

12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการท าบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
   400  คน 
    20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ท านุบ ารุงศาสนา
และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 

เชิงเวลา พฤษภำคม 2564 – มิถุนำยน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 13, 900 บำท  

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อ โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
13. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

หลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง วันพ่อแห่งชาติโดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและ 
สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้
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เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อ
แห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึง
ปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน 
พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้ง
และปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น
ด้วยพระเมตตากรุณา ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่า “อันราชาเลี้ยง
รักษาซึ่งทวยราษฎร์ ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือพระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี” 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
2. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
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8. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 

9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ค่าป้ายโครงการ 
2.2 ค่าดอกไม้สด 

 
1 
2 
 

 
ป้าย 
มัด 

 
560  
220 

 
560 
440 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    2,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น    3,000บาท  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

   400  คน 
     20   คน 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดง
ความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 3,000บาท 

    ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการสืบสารประเพณีไทยลอยกระทง 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
14. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม

บริหาร  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  และในเดือนพฤศจิกายน  2552  นี้  ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง    
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการส านึกในพระคุณของแม่น้ าที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาติ

172 



นานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ท าการเกษตร และการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่
ส าคัญคือใช้ประกอบอาหาร  

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

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการสืบ
สารประเพณีไทยลอยกระทงแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงามของไทย  
และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
         2.  เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ า  หรือแม่น้ าล าคลอง อันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 

3. เพ่ือสอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 200  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 240 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
  2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  40  คน  เข้าร่วมโครงการ 

9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยตระหนักถึงความส าคัญของแม่น้ า  และ
ช่วยกันรักษาแม่น้ าไม่ให้เน่าเสีย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1 กระทงใบตอง  

 
1 
 

 
กระทง 

 

 
1,000 

 
1,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    1,000บาท  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมประเพณีไทย 

11. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการสืบสารประเพณีไทยลอยกระทง หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
  400  คน 
   40   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เรียนรู้ประเพณี
ลอยกระทง 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 1,000บาท 

     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 1. ชื่อโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
15. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

12. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยมองปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น

ของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะพบว่า ความขัดแย้งดังกล่าว เกิดจากการไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
อีกท้ังยังมีความพยายามท่ีจะชักน าประชาชนให้เห็นคล้อยตาม ไม่ว่าจะเป็นชักน าโดยการให้ความรู้ หรือให้
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แนวคิดแบบผิดๆ หรือการชักน าโดยมีการว่าจ้างเป็นแรงจูงใจก็ตาม นั่นอาจเป็นเพราะคนในสังคมไทยไม่
ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย และการที่จะท าให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง เข้าใจ และรักในความเป็น
ประชาธิปไตย ต้องให้การศึกษาเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะท าให้ประชาธิปไตยเกิดข้ึนได้ ดังนั้น วิทยาลัย ซึ่งเป็น
สถานทีจ่ัดการเรียนรู้ จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน   

การสร้างประชาธิปไตยในวิทยาลัย  จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับการน าไปใช้สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และ
กติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
โดยวิทยาลัยต้องน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จัก
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย ผู้บริหารการศึกษาทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงควรสนับสนุนสิ่งต่างๆ 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

13. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ

หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ

โรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงสถำนภำพของ

โครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

14. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

15. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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16. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 400 
17. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรม  
18. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
2.1ป้ายโครงการฯ 
2.2กระดาษขาวพิมพ์ลาย
ประกาศ 

 
1 
1 

 
ป้าย 
แพ็ค 

 

 
750 
250 

 
750 
250 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    1,000บาท  

19. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

20. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ    400 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 1,000บาท 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
16. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

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

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

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

สถานศึกษาและในสังคม 
สถำนภำพโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 350 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 350 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท.  
  จ านวน 350 คน  
  

179 



9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 คน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

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    10,000บาท  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีนายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

11. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการส่งเสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการฯ 400 คน 
เชิงคุณภาพ ได้นายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
7 คน 

7 ต าแหน่ง 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 10,000บาท 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
12. ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 
13. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

14. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
17. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

15. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึงจัดท าโครงการวันเฉลิมพระ
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ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ขึ้น เพ่ือให้คณะครู นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

16. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 
2. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
 

17. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

 

18. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

19. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
20. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

 1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 10.ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูรไทย 

21. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
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 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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 ฐาน
โลหะ 
8. ป้ายไฟเบอร์ ตรา
สัญลักษณ์ 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 - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวมทั้งสิ้น    3,000บาท  

22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 

23. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิร

เกล้าจ้าอยู่หัว ร.10 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

    400  คน 
      20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2564 – สิงหาคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  

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

                                    (นายเอนก  สนโต) 
        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
24. ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
25. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

26. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
18. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

27. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยวันที่  ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ ก าหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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พระบรมราชินีนาถ และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อบุคคลใน
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
                          ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วนวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ   
2. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
3. เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

28. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

29. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

30. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 20 
นักเรียน นักศึกษา 400   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 420  
31. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  400 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อยจ านวน  20  คน  เข้าร่วมโครงการฯ 
  ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
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32. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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  

33. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 

34. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทาลัยการอาชีพพิชัย เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

   400  คน 
     20   คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท  

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

                                    (นายเอนก  สนโต) 
        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖4 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
19. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง ซึ่งเป็นสถานศึกษา

ที่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบันและเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียน การสอน
ในด้านอาชีพ   ไม่ว่าเป็นช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ พณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการได้
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เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาให้มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาอาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า มีความ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดย
มุ่งเน้นให ้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพขึ้น เพ่ือให้เป็นตัวกลางใน
การด าเนินการในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การวิชาชีพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

      ในการด าเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องด าเนินการโดยใช้ระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ ๒๘ ระบุให้มี
การประเมินเพ่ือสรรหาองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบดังกล่าว และเพ่ือเป็นการพัฒนาให้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ด้วย
กิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ทุกแห่ง โดยประเมินผลงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ (ตามเครื่องมือการประเมินที่
ก าหนด) เพ่ือให้ได้หน่วยองค์การวิชาชีพฯ มาตรฐาน และมาตรฐานดีเด่นในระดับภาค และระดับชาติ โดย
อาศัยกรอบ และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ
ก าหนด 
สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
          ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๕.๑ เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม

องค์การวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย 
๕.๒ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน,โครงการ

ของทุกกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
๕.๓ เพ่ือให้สามารถจัดล าดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงาน และของ

องค์การวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นั้น 
๕.๔ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นั้น 
๕.๕ เพ่ือเผยแพร่เชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.)  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ที่มีผลงานดีเด่น 
สถำนภำพโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
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5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
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.  ด าเนินการ             
๔.  ติดตามประเมินผล/วิจัย             
๕.  รายงานผล             

 

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 400 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 

9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 

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

กิจกรรม จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

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  

หมึกด า Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290บาท  

หมึกแดง Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  
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หมึกน้ าเงิน Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  

หมึกน้ าเงิน Epson รุ่น L210 1 กล่อง 290 บาท 290 บาท  

ตลับหมึก CANONเบอร์ 810ด า 2 ตลับ 810 บาท 1,620 บาท  

ตลับหมึก CANONเบอร์ 811สี 2 ตลับ 980บาท 1,960 บาท  

หมึกเติม CANONเบอร์ 810ด า 2 ขวด 250 บาท 500 บาท  

หมึกเติม CANONเบอร์ 811สี 2 ขวด 250 บาท 500 บาท  
ค่าใช้สอย   368 บาท  
ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมา     
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

รวมเงิน   10,000 บาท  
     

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักศึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักการ และขั้นตอนการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ 
11. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงการรองรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖4 หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของ

จ านวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 
 

เชิงคุณภาพ การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้าน
สาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุขมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 10,000 บาท 

 
 
 
       

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการต้านภัยยาเสพติด 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล  นายเอนก  สนโต ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

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

2. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
20. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก

ก าลังกายเล่นกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท าให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
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กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มท่ี 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
- ควำมเร่งด่วน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

2. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษา 
         3. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา 

4. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

6. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 200 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 210 
8. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

           1. นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ อย่างน้อยจ านวน  200 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 2. บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพชิัย อย่างน้อยจ านวน  10  คน  เข้าร่วมโครงการ 
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9. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลัง

กำยและเล่นกีฬำ 
10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หนว่ยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      

2.ค่าวัสดุ 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

     

3.ค่าจ้างเหมา - - - -  

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000.00  

รวมทั้งสิ้น    1,000.00  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลัง

กำยและเล่นกีฬำ 
12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน    200 คน 
จ านวน    10  คน 

เชิงคุณภำพ บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 

 

เชิงเวลำ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564  
เชิงค่ำใช้จ่ำย  1,000 บำท 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายเอนก  สนโต) 

        หัวหน้างานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564  

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร :ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การที่
คนเราจะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกตินั้นอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 
ความสามารถ และที่ขาดไม่ได้คือด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจสุขภาพนั้นจะเป็นจุดเริ่มใน
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การด าเนินชีวิตของคนเรา ถ้าเรามีสมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างท่ีเกิดขึ้นรอบตัวได้
อย่างมีสติรอบคอบและควบคุมให้มันด าเนินไปเนินอย่างถูกต้องเหมาะ ในศึกษาก็เช่นกัน ถ้าครูและ
นักเรียนมีสุขภาพที่ดีกระบวนการเรียนการสอนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูอาจารย์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็ม รูปแบบ นักเรียนก็สามารถรับข้อมูลได้เต็มที่และน าไปต่อยอมใน
กระบวนการต่างได้ 

ในการนี้ทางงานสวัสดิการนักเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดท า
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือส่งเสริม
ให้ นักเรียน และบุคลากร ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพ และสามารถป้องกันโรคภัย หรือ
ดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องได้ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1 เพ่ือตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 ✓ ✓ ✓ 
         

ด าเนินงานโครงการ 
   

✓ ✓ ✓ 
      

สรุปผลการด าเนินงาน 
      

✓ ✓ ✓ 
   

รายงานผล 
         

✓ ✓ ✓ 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 คน 

นักเรียน นักศึกษา 700 คน 

ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 750 คน 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 750 คน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดี และมีความรู้เบื้องต้นในการรักษาสุขภาพ 

 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา   
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 750 คน 100 75,000.00 
 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
   

10,000.00 
 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชัยมีสุขภาพที่ดี และมีความรู้เบื้องต้นในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

 
13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 750 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 750 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน  85,000.00 บาท 

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

                                               (นายจินานุวัตร์  จอมภา)   
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร :จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ให้ความส าคัญในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน ในเรื่องของสุขภาพ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ได้มีความพร้อมในการดูและรักษารักษา
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และพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีท่ีบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยท า
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. …………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………. 

 ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 
........................................................................................................ ..............................………… 
............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1 เพ่ือให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 
2 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 
3 เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง 

สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

 
7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
จ านวนยาและอุปกรณ์มีเพียงพอในการให้บริการทุกคนในวิทยาลัย 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
คุณภาพของยาและอุปกรณ์ได้มาตรฐานในการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา   
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
   

20,000 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

 
หมำยเหตุ กรุณำแจงรำยกำรให้ครบถ้วน เช่น ค่ำวัสดุ กระดำษ A4 จ ำนวน 1 รีม รำคำ 110 บำท 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.วิทยาลัยสามารถให้บริการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันที 
2.บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคภัย 
3.เป็นการบริหารความเสี่ยง 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 750 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 750 คน 

เชิงเวลา มกราคม – กันยายน 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน (แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ10,000บาท) 20,000 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นายจินานุวัตร์  จอมภา) 
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 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร :ปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายจินานุวัตร์  จอมภา ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

โรงอาหารของโรงเรียนเปนสิ่งที่ส าคัญตอการใหบริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
ดังนั้น การท าใหโรงอาหารไดรับการรับรองมาตรฐานจึงเปนเรื่องท่ีดีตอสุขภาพของทุกคน จึงไดจัดท า 
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงความส าคัญของโรงอาหารและเปนโรงอาหารที่ ได
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รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะใหผูมาใชบริการเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการใชบริการ 
โรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใชบริการ  

การเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน จึงเปนเปาหมายส าคัญท่ี 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงมุงเนนสงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับโรงอาหารใหเขาสูเกณฑ
มาตรฐาน ทั้งนี้โดยการตรวจแนะน าสถานประกอบการ อยางสม่ าเสมอและตอเนื่อง การพัฒนาตัวผู
ประกอบการและผูสัมผัสอาหารที่เกี่ยวของ รวมไปถึง การเผยแพรประชาสัมพันธความรู ในการเลือก
ซื้อและการจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปอนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคใน
ระบบทางเดินอาหารแกผูประกอบการและ ผูบริโภคในโรงเรียน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. …………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………. 

 ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 
............................................................................................................................. .........………… 
............................................................................................................................. .........………… 
..................................................................................................................... .................………… 
............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนไดใชโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  
2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน อาหาร
สะอาด   รสชาติอรอย 
3. เพ่ือสรางความตระหนักใหโรงเรียนในสังกัดไดใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี 

สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
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8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 
 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
มีความพึงพอใจในการให้บริการของทุกคนในวิทยาลัยฯ 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
คุณภาพในการให้บริการถูกหลักอนามัย ปลอดภัยสะอาดต่อผู้บริโภค 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุส าหรับซ่อมบ ารุง 
โรงอาหาร 

   
 
10,000 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

10,000 บาท 
 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง และเจตคติที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรปรัปปรุงโรงอำหำรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จ านวน 750 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย   จ านวน 750 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 63 – พฤษภาคม 64 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน  20,000.00 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                               (นายจินานุวัตร์  จอมภา) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
1. ชื่อโครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ   

ปีการศึกษา2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายวัชพล  สุขใจ ต าแหน่ง พนักงานราชการครู  ท าหน้าที่  หัวหน้ากลุ่ม
ลูกเสือวิสามัญ    โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................................................. 

E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือพัฒนาลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพพิชัยทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็น

พลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือ
ความสงบสุข และ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและ
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เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ  ทางกลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยการอาชีพพิชัยจึง
ได้จัดท าโครงการข้ึน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. …………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………. 

 ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 
..................................................................................................................... .................………… 
............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
          (3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
          (4)ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 √ √ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
 

√ 
          

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

   √ √ 
        

รายงานผล 
    

√ √ 
      

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200   
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 200 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือ
วิสามัญ  ปีการศึกษา2562 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่นรู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองรักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 ค่าบ ารุงสถานที่ค่ายลูกเสือ 
1.2 ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 

   
 

3,000.00 
2,000.00 

 

2.ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย   

   
 
20,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

- 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

- 
 

รวม 
   

25,000.00 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงการเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  ปี
การศึกษา2564 

หน่วย
นับ 

เชิงปริมาณ มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเข้าค่ายพักแรมพิธีประจ ากองและประดับแถบ
สามสีลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา2564 

 

เชิง
คุณภาพ 

ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จัก
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 63 – มีนาคม 64 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

25,000 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นายวัชพล  สุขใจ) 

               หัวหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
1. ชื่อโครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ 2 ส ี
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายวัชพล   สุขใจ ต าแหน่ง พนักงานราชการครู  ท าหน้าที ่ หัวหน้า

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
จุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ  คือ  การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซ่ึงศักยภาพทาง

กาย  สติปัญญา  สังคม  จิตใจและศีลธรรม  ให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้เขาเป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น  ในชาติ  และในชุมชนระหว่างนานาชาติ” 
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 การที่จะด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนให้บรรลุอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างสูงสุด ดูเหมือนว่าจะเป็น
ปัญหาที่ยากมาก  ถ้าหากจะพิจารณาจากปัจจัยและสิ่งต่าง ๆ  ที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะชี้ว่า  ความเพียร
พยายามของเราที่จะฝึกอบรมเยาวชนนั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร  ซึ่งจะไม่มีค าตอบส าเร็จรูปที่
จัดท าไว้  แต่เราจะต้องเพียรพยายามรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เราพิจารณาเห็นว่าเป็นเงื่อนไข
แห่งความส าเร็จเป็นคู่มือหรือแนวทางข้ึนไว้  ถ้าหากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว  ก็หวังได้ว่า
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จนั้น  อาจจะพึงหวังได้  แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันได้ก็ตาม  แต่ถ้าผู้ใดละทิ้ง
เงื่อนไขท่ีได้รวบรวมไว้นั้นไปเพียงข้อหนึ่งข้อใด  ความล้มเหลวในการพัฒนาลูกเสือ  ให้บรรลุตามอุดมการณ์
ของคณะลูกเสือแห่งชาตินั้น  ก็อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งการกระท าเยี่ยงนี้สามารถรับประกันความล้มเหลวได้อย่าง
แน่นอน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
5.1  เพ่ืออบรมให้พ่ีเลี้ยงลูกเสือวิสามัญมีศักยภาพที่ดีในการเตรียมพร้อมฝึกฝนความรู้ ความสามารถ 
5.2  เพ่ือให้ลูกเสือกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
5.3  เพ่ือให้ลูกเสือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 20  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 20 

207 



10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอ 

     

2.ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย   

   
 
5,000.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

- 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

- 
 

รวม 
   

5,000.00 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สี หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน 20 คน 

เชิง
คุณภาพ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 63 – มกราคม 64 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                (นายวัชพล  สุขใจ) 

              หัวหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร    
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ต าแหน่ง ครูพิเศษ ท าหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งๆ 
อย่างมหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 
บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนา
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ประเทศ    แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจากการ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยของบริษัทฮอนด้า เซฟตี้ไทยแลนด์ จ ากัด และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ท่ี
ไม่ปลอดภัย  มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของ
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว  

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรในวิทยาลัย โดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และปลอดภัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 100%  เสริมสร้างวินัยจราจร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้น 

สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
5.1  เพ่ือให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์  ทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสารได้มีและตระหนักถึงความส าคัญของ

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ 
 5.2  เพ่ือช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  สวมหมวกนิรภัย 100% 
 5.4  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน  ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 5.5  ส่งเสริมและสร้างระเบียบวินัยการจราจร ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย 
 5.6  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
 5.7  เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
  

√ √ 
        

ด าเนินงานโครงการ 
    

√ √ √ √ √ 
   

สรุปผลการด าเนินงาน 
         

√ √ 
 

รายงานผล 
           

√ 
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7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 440 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตาม
หลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นตัวอย่างในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ค่าอาหารว่าง  

 
440 

 
คน 

 
25 บาท 

1,800 
11,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

1,200 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี

จักรยานยนต์ 
 5.2  ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน 
 5.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  สวมหมวกนิรภัย 100% 
 5.5  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีระเบียบวินัยการจราจร 
 5.6  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
 5.7  ลดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
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ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย

จราจร    
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   440 คน 

เชิงคุณภาพ 1.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  เดินทางรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 
100% 
2.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2563- กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

14,000.00 บาท 14,000.00 
บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร  อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ต าแหน่ง ครูพิเศษ ท าหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมส าหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ
ด าเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกท่ีมี
การพลวัตร อยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย 
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ก็คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมากมหาศาล 
นอกจากเป็นการสูญเสียจ านวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการ
ยากล าบาก ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยใน
ฐานะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้ความ
เข้าใจนับเป็นแนวทางส าคัญ ที่ท าให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแล
ของสถาบันครอบครัว วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในชั่วของวัยรุ่น 
และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่ก าลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์พบว่า 
เมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนท าให้ต้องเสียคนและเสียการ
เรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็น
การป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. …………………………………………………………………………………. 

 ควำมเร่งด่วน 
................................................... 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพ่ือปลุกจิตส านึกของเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด 
4. เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาสถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
  

√ √ 
        

ด าเนินงานโครงการ 
    

√ √ √ √ √ 
   

สรุปผลการด าเนินงาน 
         

√ √ 
 

รายงานผล 
           

√ 
 
7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 

นักเรียน นักศึกษา 480 

ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 480 

9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

     10.ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค า
ชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
1.1 วิทยากรอบรมท่านล่ะ 2 ชม. 

 
2 

 
คน 

 
600 บาท 

 
2,400 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ค่าอาหารว่าง  
2.2 ป้ายไวนิล รณรงค์เรื่องชนิดและโทษ ขนาด 
5X1.2 ม. 
2.3 ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องชนิดและโทษ 
ขนาด 1.2X0.80 ซม. 
2.4. ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่ ห้องน้ าชาย 
ขนาด A4 
2.5 ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่  
ห้องน้ าหญิงขนาด A4 
5. แมสปิดปาก 
6. ถุงขยะด าขนาด 26 นิ้ว 
 

 
480 
 

1 
 

3 
 

4 
 

4 
5 
4  

 
คน 

 
ป้าย 

 
ป้าย 

 
ป้าย 

 
ป้าย 

กล่อง 
กิโลกรัม 

 
25 บาท 
 
780 บาท 
 
450 บาท 
 
60 บาท 
 
60 บาท 
250 บาท 
59 บาท 

 
12,000 บาท 
 

780 บาท 
 
1,350 บาท 
 

240 บาท 
 

240 บาท 
1,250 บาท 
236 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

1,504 
 

รวมทั้งสิ้น 
   

20,000 บาท 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 
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ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 480 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิงค่าใช้จ่าย 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงการ วันงดสูบบุหรี่ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายคมกฤช  ธีระแนว  ต าแหน่ง ครูพิเศษ ท าหน้าที่  หัวหน้างาน

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

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมส าหรับทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถ
ด าเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกท่ีมี
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การพลวัตร อยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่รุนแรงในเยาวชนวัยรุ่นและวัยเรียนในสังคมไทย 
ก็คือปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมากมหาศาล 
นอกจากเป็นการสูญเสียจ านวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงความล่มสลาย วิญญาณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมติดตามมาอีกมากมาย การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการ
ยากล าบาก ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลาอันยาวนาน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยใน
ฐานะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเห็นว่าการป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้ความ
เข้าใจนับเป็นแนวทางส าคัญ ที่ท าให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแล
ของสถาบันครอบครัว วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเป็นวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในชั่วของวัยรุ่น 
และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่ก าลังอยากรู้ อยากลอง จากประสบการณ์พบว่า 
เมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้าไปทดลองใช้ยาเสพติดดังกล่าวจนท าให้ต้องเสียคนและเสียการ
เรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็น
การป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. …………………………………………………………………………………. 

 ควำมเร่งด่วน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และสารเสพติด 
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ..............................................................\ 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 40 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 440 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้และ ปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค า
ชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

- 
 

2.ค่าวัสดุ 
2.1 ป้ายโครงการ 
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กระดาษชารท์ โฟม สีแมจิ 
ฯลฯ 
2.3 ป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องวันงดสูบบุหรี่ 
.2X0.80 ซม. 
 

 
1 

 
1 

 
5 

 
ป้าย 

 
ชุด 

 
ป้าย 

 
600.00 

 
400.00 

 
450.00 

 
600.00 
 
400.00 
 
2,250.00 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

250.00 
 

รวมทั้งสิ้น 
   

3,500.00 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิต

อยู่ได้และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการวันงดสูบบุหรี่ หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 

400  คน 
  40  คน 

219 



เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษตลอดจน
สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม  

 

เชิงเวลา เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

3,500.00 บาท 3,500.00 
บำท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                      หัวหน้างานปกครอง 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา    
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล คมกฤช  ธีระแนว  ต าแหน่ง ครูพิเศษ ท าหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นถึง
ความส าคัญของปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าใช้ยาเสพติด(Pcetential Demand) ในการส ารวจสภาพการใช้สาร 
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เสพติดในสถานศึกษา เพ่ือด ารงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
         ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  ส าหรับงานปกครองและ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงจัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพ่ือให้ทราบจ านวนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด   จึงได้จัดท าสรุปผล
การประเมินโครงการ  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2564  

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. …………………………………………………………………………………. 
 ควำมเร่งด่วน 

............................................................................................................................. .........………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.  เพ่ือทราบจ านวนนักศึกษาที่ตรวจพบ สารเสพติดในปัสสาวะ 
2.  เพ่ือให้เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 
3.  เพ่ือหาวิธีป้องกันนักศึกษากลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง จากการใช้สารเสพติด 
สถานภาพของโครงการ 
□ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
  

√ √ 
        

ด าเนินงานโครงการ 
    

√ √ √ √ √ 
   

สรุปผลการด าเนินงาน 
         

√ √ 
 

รายงานผล 
           

√ 
8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

□ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 500 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 500 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
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นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ต้องไม่มี
ประวัติการใช้สารเสพติดทุกชนิด 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นตัวอย่างในการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

- 
 

2.ค่าวัสดุ 
   

5,000.00 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถานศึกษาได้ทราบจ านวนนักศึกษาท่ีพบสารเสพติดในปัสสาวะ 
2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 
3. สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้นักศึกษาใช้สารเสพติด 
4. ลดปัญหาเรื่องอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษากลุ่มเสพ 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา    หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 500 คน 

เชิงคุณภาพ 1. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยตนเองในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2563- กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

5,000.00 บาท 5,000.00 
บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นายคมกฤช  ธีระแนว) 

                   หัวหน้างานปกครอง  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
1. ชื่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ) 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายวัชพล   สุขใจ ต าแหน่ง พนักงานราชการครู  ท าหน้าที่  หัวหน้ากลุ่ม
ลูกเสือวิสามัญ    โทรศัพท์ 055-832043    โทรสาร.............................................................. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
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 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
21. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
จัดอาชีวศึกษา 
 

 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาต ิ

 
2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 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.การสรา้ง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

4.ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
         กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่

ในระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ ค า
ปฏิญาณและอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รอบรู้ ใฝ่หาประสบการณ์
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ใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการตามที่สนใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย
คุณธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยใช้
กิจกรรมลูกเสือเป็นฐานน าไปสู่ความส าเร็จ 

           จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ) 
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น (A.T.C.) ขึ้น 

สรุปสำระส ำคัญ 
- สภาพปัญหา/ความต้องการ 
- ควำมเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการ

ฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ 

6.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือ ตาม แนวการฝึกอบรม 
แผนใหม่ได้ 

6.3 เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบริหารงานลูกเสือในกองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.4 เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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             
ด าเนินงานโครงการ             
สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล             

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร 
 ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ ค่ายลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยาลัยการอาชีพเถิน 

อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 3 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 3 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

           การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้นของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยจ านวน 
4 คน ณ ค่ายลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
        เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรม
เยาวชน โดยวธิีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

11. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษา   เงินอุดหนุนการศึกษา  
 อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่าวัสดุ      
3.ค่าจ้างเหมา    -  
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 
3 

 
คน 

 
3,000.00 

 
9,000.00 

 

รวม    9,000.00  
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ านวน  20  คน  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลลากรวิทยาลัยการอาชีพพิชัยจ านวน 4 คน 4 คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความเข้าใจ จุดหมาย 

วัตถุประสงค์ และวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนว
ของส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 63 – ธันวาคม 63  
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 9,000 บาท 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร .......การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ า ต าแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. ☑ 
2. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นการสนองนโยบาย ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
ปฏิรูปวิธีสอบ และเพ่ือเป็นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมน าพระบรมราโชบาย

227 



ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
หลักสูตร                 ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการลงในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
    - 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 

2. เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ครบทุกรายวิชา 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 23 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 
 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
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คร ู 23  คน และสถานประกอบการจ านวน  12  แห่งเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน

ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

0 
 

2.ค่าวัสดุ 
   

0 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

0 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

0 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
2. ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครบทุกรายวิชา 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน

สมรรถนะ 
หน่วย
นับ 

เชิงปริมาณ คร ู 23 คน และสถานประกอบการจ านวน  12  แห่งเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

เชิง
คุณภาพ 

ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

0 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางนิตยา  บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร : นิเทศการสอนครูผู้สอน 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ า ต าแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

☑ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

  การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหมาย   แต่หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาในปีพุทธศักราช 2562 ที่ก าหนดให้มีระบบ
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การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้น  พร้อมที่จะรับการประเมินภายใน และภายนอก  การนิเทศการ
เรียนการสอน   จึงหมายถึง การด าเนินการใด ๆ ที่ท าให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด าเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของ
สถานศึกษาและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับ
ประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย    อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก   

  การนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตาม       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดรักษาไว้และยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอเป็นกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็น
กิจกรรมที่เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการ
นิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของให้สูงขึ้น  

  ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการสอนครูผู้สอนนี้ขึ้นมา เพ่ือให้การนิเทศภายในของครู 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  มุ่งพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้การจัด
การศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
- 

 ควำมเร่งด่วน 
- 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือนิเทศการสอนของครู   ให้การสนับสนุนพัฒนางาน   สร้างขวัญก าลังใจในการ

พัฒนาการสอน 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 23 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 23 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

คร ู 23  คน ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

ครูมีความพึงพอใจและมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ด าเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้
สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุก
ฝ่าย    อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

2,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
   

2,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ครูมีความพึงพอใจและมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด าเนินงาน

ใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและของบุคลากรให้สูงขึ้น
และรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุก
ฝ่าย    อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
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14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรนิเทศกำรสอนครูผู้สอน หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมาณ 

คร ู 23  คน ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง จ านวน 
23 คน 

เชิง
คุณภาพ 

ครูมีความพึงพอใจและมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ด าเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของสถานศึกษาและ
ของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับ
ประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย    อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

2,000 บำท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางนิตยา  บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร .......ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ า ต ำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. □ 
2. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

☑ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการท างาน ทักษะการด ารงชีวิต และท่ีส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และ มีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย “หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม” 
ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง เป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดย
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ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ)  นโยบาย “หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม” มุ่งหวังให้มี
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรียน โดยครูปรับบทบาทการสอนเพ่ือเอ้ือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์
และรู้จักการท างานเป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งมี
โอกาสได้พัฒนาจิตใจให้เห็นคุณค่าของการเป็นคนดี ท าความดี ท าประโยชน์ เพ่ือผู้อ่ืน และสังคม
ส่วนรวม สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย จัดตารางเรียนให้
เหมาะสมและเอ้ือกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
1. โรงเรียนที่เข้ารับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมมีความต้องการให้วิทยาลัยฯ

จัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่นักเรียนที่ได้เรียนในหลักสูตร 
2. นักเรียนหลักสูตรแกนมัธยมในแต่ละเทอมมีจ านวนมาก วัสดุในการท านามบัตรไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน 
 ควำมเร่งด่วน 

มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับท าใบ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยมให้กับโรงเรียนในเขตอ าเภอพิชัย 
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         
   

รายงานผล            
 

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา ☑ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ..โรงเรียนเรียนศรีนคร, โรงเรียนนายาง, 
โรงเรียนนาอิซาง, โรงเรียนบ้านโคนพิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 400 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 400 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีโรงเรียนที่เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ 6  โรงเรียน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการของตนเอง และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนสายอาชีพ 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ตลับหมึก Brother MFC-J200 1 ชุด 1,400 1,400 

 

2.สมุดบัญชี 2/60 ปกเคลือบ PVC 2A 
   (60 แผ่น)  

5 เล่ม 40 200 
 

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.คลิปหนีบหูพับด า TEX No.108 3 กล่อง 51 153 
 

7.คลิปหนีบหูพับด า TEX No.109 3 กล่อง 41 123 
 

8.ลวดเสียบอีซ่ี No.426 700 ตัว 1  กระปุก 85 85 
 

9.ซองเอกสารน้ าตาล 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  
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีโรงเรียนที่เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ  6  โรงเรียน 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนสายอาชีพ 
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14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน

สมรรถนะ 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ โรงเรียนที่เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ   6 โรงเรียน 
400 คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้วิชาชีพตามความต้องการของตนเอง 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

4,000    บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางนิตยา  บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร : การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ า ต ำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

☑ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้

ความสามารถในการปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผลและการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรฐานมรรถนะท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน(PjBL) และเน้นการเรียนรู้เป็นส าคัญตามความพร้อม ความสนใจและศักยภาพ ของผู้เรียน โดยมี
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ครูเป็นผู้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ถือเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา สามารถท าได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านการความรู้ในการท 
 ควำมเร่งด่วน 

- 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการใช้
พลังงาน 

2. เพ่ือปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้กับนกัเรียน นักศึกษา 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      
 

     

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 300 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 300 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

 นักเรียนนักศึกษา จ านวน 300 คน เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
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นักเรียนนักศึกษา จ านวน 300 คน เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ทีม                     ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

0 
 

2.ค่าวัสดุ 
   

0 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

0 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

0 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรกำรแสดงผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ  นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม จ านวน 300 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

 นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทีม
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 300 
คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

0 0 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางนิตยา  บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา   บุญเลิศล้ า ต าแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐาน  สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

☑ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นสถานศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้น 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. เพ่ือมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตร 
4. เพ่ือให้มีการประเมินหลักสูตร 
5. เพ่ือให้มีการน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปใช้ 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 23 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 
 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
1. แผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น 
 2.  สถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นได้มีสาวนร่วมในการจัดการศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
☑ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

2,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
   

2,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. แผนกวิชามีหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น 
2. สถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นได้มีสาวนร่วมในการจัดการศึกษา 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชนสถาน

ประกอบการ 
หน่วย
นับ 

เชิงปริมาณ  พัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นจ านวน   23  คน คน 
เชิงคุณภาพ  ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - 
เชิงเวลา     ตุลาคม  2563  –  กุมภาพันธ์  2564 เดือน 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

2,000  บาท   บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางนิตยา  บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1. ชื่อโครงกำร : วันวิชาการ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางนิตยา  บุญเลิศล้ า ต ำแหน่ง พนักงานราชการครู 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

☑ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

☑ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

☑ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยเน้นให้วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน การจัดงานวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในรอบปี
การศึกษาให้สังคมรับทราบ และเป็นการน าเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาในรอบปี
การศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถความรู้
ต่างๆ                  ในเชิงวิชาการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสถานศึกษา
ต่างๆ ร่วมกัน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. เพ่ือน าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอพิชัย 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  
 

         

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 41 
นักเรียน นักศึกษา 500 
ประชาชนทั่วไป 400 

รวมจ ำนวน 941 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

10,000 
 

2.ค่าวัสดุ 
   

50,000 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
   

20,000 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

80,000 
 

 
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. น าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
3. ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ 
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอพิชัย 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ - ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
- สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อย
กว่า                5 แห่ง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

80,000 80,000 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางนิตยา   บุญเลิศล้ า) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2563 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1. ชื่อโครงกำร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์  055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : …… antaim1@hotmail.com …………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

☑ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯเป็น
ต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบ
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รายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่วิทยาลัย
ฯก าหนด  

จึงสมควรให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการ
เรียน  อีกทั้ง  นักเรียนได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษา  และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัย
การอาชีพพิชัย  ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
3. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย  แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร ร้อยละ 80  
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80  
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน ร้อยละ 80  
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

บุคลากรจากสถานศึกษา  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. เข้าร่วมโครงการ 
ปฐมนิเทศร้อยละ 80  
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการต่าง ๆ  ของวิทยาลัย

ฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - - 
 

2.ค่าวัสดุ - - - - 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
3. นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีโอกาสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ

กัน 
เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกัน
คุณภาพ                 ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5                     ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมาณ 

บุคลากรจากสถานศึกษา  นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศร้อยละ 80 

ครั้ง 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. มีความรู้  ความเข้าใจระเบียบการ
ต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

คะแนน 

เชิงเวลา 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน - บาท บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1. ชื่อโครงกำร : สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์  055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : …… antaim1@hotmail.com …………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

☑ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท าให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน จะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและ
สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  
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ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าโครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น 
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกท้ังจัดอาจารย์ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือที่จะให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจนจะท าให้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการท างานจากสถานประกอบการ 
3. นักเรียนสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 200 คน 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน 200  คน เข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จ านวน 200 คนมีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช.ทุกแผนกวิชา  จ านวน 200 คนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 
-    นักเรียน  ระดับชั้น ปวช. ทุกแผนกวิชา จ านวน 200 คนสามารถแก้ไขปัญหา
จาก                      การปฏิบัติงาน 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - - 
 

2.ค่าวัสดุ - - - - 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานจากสถานประกอบการ 
3. นักเรียนสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 
4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 
2.5   ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน ทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  200  คน เข้าร่วม

สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คน 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

-   นักเรียน  จ านวน 200 คน มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-   นักเรียน  จ านวน 200 คน มีเจตคติที่ดีในการท างาน 
-   นักเรียน  จ านวน 200 คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน  
จ านวน - บาท 

บาท 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        (นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1. ชื่อโครงกำร : สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำม    สกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์  055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : …… antaim1@hotmail.com …………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 
 

☑ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท าให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา จะท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและ
สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  
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ในการนี้  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ขึ้น 
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งจัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) เพ่ือที่จะให้
ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา ที่ชัดเจนจะท าให้การฝึก
อาชีพของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา (ทวิภาคี)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการท างานจากสถานประกอบการ 
3. นักศึกษาสามารถทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 200 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 200 คน 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน  
เข้าร่วมสัมมนาการฝึกอาชีพ  
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน  มี
ความรู้                    ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน มีเจตคติที่
ดี                  ในการท างาน 
-    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  100  คน สามารถแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - - 
 

2.ค่าวัสดุ - - - - 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้รับการติดตามการฝึกอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา   

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
2. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการท างานจากสถานประกอบการ 
3. นักศึกษาสามารถได้ทราบถึงปัญหาทั้งภายนอกและภายในและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ 
4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 
2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วยนับ 
เชิง
ปริมาณ 

นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  100  คน เข้า
ร่วมสัมมนาการฝึกอาชีพ 

คน 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)                   จ านวน  100  คน มีความรู้  ความเข้าใจจาการสัมมนา 
-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)                  จ านวน  100  คน มีเจตคติที่ดีในการท างาน 
-  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)                    จ านวน  100  คน สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน  
จ านวน - บาท 

บาท 

ลงชื่อ.......  (นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์)...ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์  055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : …… antaim1@hotmail.com …………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือให้นักศึกษาระบบทวิภาคี  มีความรู้  ความเข้าใจแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถาน

ประกอบการ ได้แก่  หลักสูตรการเรียนการสอน  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน  รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา  ตามท่ีวิทยาลัยฯก าหนด 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
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 ควำมเร่งด่วน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือทราบถึงแนวทางในการจัดระบบด าเนินงานฝึกปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับ  สถานประกอบการ 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. เพ่ือติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
5. เพ่ือนิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกอาชีพ 

สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 8 คน 
นักเรียน นักศึกษา 120 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 128 คน 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ครูประจ าแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จ านวน  120  คน  

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
-   ครูประจ าแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และการติดตาม

การฝึกอาชีพของนักศึกษา 
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-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการ 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - - 
 

2.ค่าวัสดุ - - - 10,000 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - 15,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือทราบแนวทางในการจัดระบบการด าเนินงานฝึกปฏิบัติของหน่วยงาน และสถานประกอบการ 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางและรูปแบบในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ร่วมจัด

การศึกษา                     ระบบทวิ ภาคี 
4. เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตต่อไป การประกันคุณภาพ 

ภายใน :มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 
2.5   ระดับคุณภาพในในการฝึกงาน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ ครูประจ าแผนกวิชา 4 แผนกวิชา 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ จ านวน  120  คน 
คน 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

-   ครูประจ าแผนกวิชาได้ทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม 
และการติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 25,000 บาท บาท 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
       (นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์ ต ำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์  055-832043    โทรสาร.............................. 
E-mail : …… antaim1@hotmail.com …………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ผู้เรียนมี

ความสามารถและ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและพัฒนาเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือ
กับ                    สถานประกอบการให้มากยิ่งข้ึน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการ 
 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือเพ่ิม ปริมาณผู้เรียนและเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น

เลิศ 
สถานภาพของโครงการ 
☑ โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ☑ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 8 คน 
นักเรียน นักศึกษา 120 คน 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 128 คน 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีจ านวน 4 สาขาวิชา  
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

- ครูฝึกประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
มากขึ้น 

-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
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12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย - - - - 
 

2.ค่าวัสดุ - - - 5,000 
 

3.ค่าจ้างเหมา - - - - 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - 15,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
2. พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
4. การประกันคุณภาพ   ภายในมาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรวันวิชำกำร หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมาณ 

ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน  8  คน 
นักศึกษาฝึกอาชีพ  จ านวน  120  คน 

คน 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

-   ครูฝึกประสบการณ์   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการมากข้ึน 
-   สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลา สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

ครั้ง 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 20,000 บาท บาท 

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

                               (นางภิญญารัตน์   เกตุอินทร์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ แก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนพดล  พัดจันทร์หอม  ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ในช่วงศตวรรษท่ี 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับการจัดท าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียง
ประกอบให้เกิดความน่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้
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ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  องค์ความรู้และต าราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยใน
เวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเก่าที่จะต้องถูกก าจัดทิ้ง 
 จากแนวโน้มดังกล่าว  ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการ
พิมพ์จะมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบัน และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุก
เวลา เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความ
ต้องการ 
           การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับ
นักเรียน    ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ 
ที่ครูน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวน
ติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโยลีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ  เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

 ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ในการ
คิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย        
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีสื่อการเรียนการสอน
น าไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนสถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 
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6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

√ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
 

√ 
          

สรุปผลการด าเนินงาน 
  

√ 
         

รายงานผล 
  

√ 
         

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 26 
นักเรียน นักศึกษา 

 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 26 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายกาฃ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
น าไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
โครงกำร (Outcome) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2564 สามารถใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของ
วิทยาลัยการอาชีพ และมีแผนการด าเนินการในระยะยาว 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าถ่ายเอกสาร คา่พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
จ านวน 26   

 
จ านวน1  

 
คน 

 
คน 

 
2,080 
1,300 
1,000 

 
2,080 
1,300 
1,000 

 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

4,380 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้สามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้                 โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย  1 รายการ  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการสอนน าไปใช้ในการเรียน

การสอนกับผู้เรียนอย่างน้อยคนละ  1 รายวิชา 
11.ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ . ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้สื่อการเรียนการ

สอนน าไปใช้ในการเรียนการสอนกับผู้เรียน 
จ านวนอย่าง

น้อย 
1 รายวิชา 

เชิง
คุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ร้อยละ 80 
ของ 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงเวลา พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

 
4,380 

ลงชื่อ นายนพดล  พัดจันทร์หอม  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาระบบเครื่องเสียง 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนพดล  พัดจันทร์หอม  ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้รับผิดชอบให้ดูแลระบบเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุมใน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ต้องการพัฒนาระบบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้เสมอ  เพ่ือการประกาศ 
ข่าวสาร การจัดอบรมบรรยาย และใช้งานกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคณะครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
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 ต้องการพัฒนาระบบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้เสมอ  เพ่ือการประกาศ ข่าวสาร การจัด
อบรมบรรยาย และใช้งานกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคณะครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 ควำมเร่งด่วน 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

       -  เพ่ือพัฒนาระบบเครื่องเสียงภายในหอประชุมวิทยาลัยฯ 
สถานภาพของโครงการ 
� โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

√ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
 

√ 
          

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  
√ 

         

รายงานผล 
  

√ 
         

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 
 

9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
-  ชุดเครื่องเสียงในอาคารหอประชุม  1 ชุด  
โครงกำร (Outcome) 
- มีเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 1 ชุด เพื่อรองรับการประชุม อบรม และการท ากิจกรรม
ของคณะครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าวัสดุ /อุปกรณ์ 
-ดอกล าโพงแบบนิโอไดเมียม 

 
6 

 
ชิ้น 

 
2,600 

 
15,600  
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-เฟรมหน้าล าโพงคอลัมน์ 
-เฟรมหลังล าโพงคอลัมน์ 
-แท๊ปหลังตู้ล าโพง 
-สายล าโพง 100 ม. 
-อะไหล่หน้าล าโพง 
-อะไหล่คั่วล าโพง 
-อะไหร่สไฟเดอร์ล าโพง 
อะไหร่ขอบล าโพง 
-วอยซ์ล าโพง 

6 
6 
6 
2 
6 
6 
6 
6 
6 

ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 
ชิ้น 

2,800 
3,000 
560 

2,495 
400 
280 
300 
295 
600 

16,800 
18,000 
3,360 
4,990 
2,400 
1,680 
1,800 
1,770 
3,600 

รวม 
   

70,000 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1 ประสิทธิภาพการรับ ฟังข่าวสาร นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาคณะครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยดีขึ้นการสอนกับผู้เรียนอย่างน้อยคนละ  1 รายวิชา 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงกำรเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

-  ชุดเครื่องเสียงในอาคารหอประชุม  1 ชุด 
 

เชิง
คุณภาพ 

ผู้มีเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 1 ชุด เพื่อรองรับการประชุม อบรม 
และการท ากิจกรรมของคณะครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน2563-กรกฎาคม 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

 
70,000 

ลงชื่อ นายนพดล  พัดจันทร์หอม  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงกำร ห้องสมุด 3 ดี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวดาเรศ  โท้หล า  ต าแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี และบรรยากาศดี ซึ่งในกิจกรรมจะเน้นในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ ต่างๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด ในปัจจุบันห้องสมุดยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่อผู้เรียน แต่ยังขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการห้องสมุดเท่าท่ีควร 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยฯ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การให้บริการประเภท
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ต่างๆ แก่นักเรียน ครู ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ห้องสมุดควรมีการจัดองค์ประกอบหรือสัดส่วนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ให้บริการ 
เช่น  หนังสืออ้างอิง   หนังสือเด็ก  หนังสือ/สื่อค้นคว้าอ้างอิงของครู  หนังสือพระราชนิพนธ์ พระ
นิพนธ์ นิพนธ์ และสารานุกรม  การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย  มุม ICT  มุมแสดงผลงานนักเรียน-ครู/
นิทรรศการหนังสือใหม่  มุมจัดกิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มุมดูหนังฟังเพลง เป็น
ต้น  การที่ครูบรรณารักษ์หรือผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลห้องสมุด โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาด้าน
บรรณารักษศาสตร์หรือจบมานานแล้ว  จะบริหารจัดการงานห้องสมุดไปได้อย่างมีคุณภาพและ
สามารถพัฒนาให้เป็นห้องสมุดยุคใหม่ในฝันของนักเรียน   จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้ง
ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่      การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  มีทักษะและเข้าใจหลักการ
สืบค้นข้อมูลออนไลน์  สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ การใช้งานเว็บไซต์    รวมถึงการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และเคลื่อนไหวตลอดเวลา  
สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  
 ควำมเร่งด่วน 

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

............................................................................................................................. .........………… 
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพห้องสมุดในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
นักเรียน นักศึกษา  ครู ผู้บริหาร   
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
4. เพ่ือพัฒนาและจัดให้มีครูบรรณารักษ์         
  โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

√ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
 

√ 
          

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  
√ 

         

รายงานผล 
   

√ 
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7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  

ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 683 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
โครงกำร (Outcome) 
ยกระดับคุณภาพห้องสมุด มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา  ครู ผู้บริหาร  และมีสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่
เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าใช้สอย 

     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

5,000 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาให้มีห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งด้านหนังสือ สื่อการเรียนรู้ สื่อ ICT  ที่

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร   
2. ห้องสมุดจะได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยทั้งด้านอาคารสถานที่ และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
อ่านและการเรียนรู้ 
3. ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ท่ีมีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ 

และมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงกำรเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย คน 
เชิงคุณภาพ ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ และเหมาะสมตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน  

 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม 2564 
 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 

5,000 
ลงชื่อ นางสาวดาเรศ  โท้หล า  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงกำร เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธนกฤต  จันทร์แจ้ง ต าแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล. 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ  
2.   เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ  

 ควำมเร่งด่วน 
............................................................................................................................. .........………… 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

/ 
          

ด าเนินงานโครงการ 
 

/ 
          

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  
/ 

         

รายงานผล 
  

/ 
         

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 26 
นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 683 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 
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 ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนัก
มุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

45,500 
 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในทักษะสาขางาน 
2. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

12. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วย

นับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
 

เชิง
คุณภาพ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี 
เกิดความ  ตระหนักมุ่งมั่น และตั้งใจในการเรียน 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

 
45,500 

 

ลงชื่อ.นายธนกฤต  จันทร์แจ้ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวัดผลและประเมินผล 
1. ชื่อโครงกำร ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายธนกฤต………จันทร์แจ้งต าแหน่ง หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
2551 มาตรา 6 ได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมว่า ต้องเป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพ
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ตามสมรรถนะวิชาชีพที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงงาน และในมาตรา 11 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามี
บทบาทหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและพัฒนาแผนก าลังคน สนับสนุน 
ก ากับและดูแลระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 
2557 
    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 โดยการวัดผลและประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบ
การศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ในด้าน 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
    งานวัดผลและประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนนักศึกษา 
ให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ คือ การสอบวัดผลทางการ
เรียนภาคเรียนที่  2/2563  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เตรียมความพร้อมและและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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  ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
   

/ 
        

ด าเนินงานโครงการ 
    

/ 
       

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

    
/ 

       

รายงานผล 
     

/ 
      

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 683 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 683 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

10.1   นักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินผลตามสภาพจริง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียน 

     10.2   นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการประเมิน
มาตรฐาน  วิชาชีพ 

10.3   นักเรียน  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา     (V-NET) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

     10.4   นักเรียน  นักศึกษาผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  ในสาขาที่เรียนผลลัพธ์
โครงกำร (Outcome) 

10.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือและการ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย 

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

10.4  นักเรียน  นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ส าเร็จการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค า
ชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
หมึกcanon  G2010 BK,Y,M,C 
หมึกถ่ายเอกสาร 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70G/500 IDEAR 
MAX 
กระดาษค าตอบ  60 ข้อ 
ไส้แฟ้มใส่เอกสาร  ตราช้างA4 
ซองน้ าตาลด้าน 9x12” ¾ มีครุฑ 
กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 
ปากกาเคมีตราม้าหัวกลม H-88  
น้ าเงิน 
ปากกาสีเมจิกปากกลม PILOT SDR-200 สีด า 
ปากกาลูกลื่นเจล g soft fizz hi grip (0.38)น้ า
เงิน,ด า 
กระดาษกาวน้ าตาลไม่ใช้น้ า2นิ้ว 
ครีบหูหนีบสีด า TEX เบอร์108 
กระดาษค าตอบ 80 ข้อ 
กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 2”คละสี 
กระดาษสอบ ต.2ก(A8o) 
ดินสอด า HB SEPIA 
กระดาษปกขาวA4ฟอร์จูนเนอร์50 
ยางลบดินสอ 

 
8 
2 
 
35 
100 
10 
20 
3 
12 
 
12 
 
12 
 
10 
5 
40 
10 
10 
1 
5 
5 

 
ขวด 
หลอด 
 
รีม 
ห่อ 
แพค 
มัด 
ขวด 
ด้าม 
 
ด้าม 
 
ด้าม 
 
ม้วน 
กล่อง 
ห่อ 
ม้วน 
ห่อ 
โหล 
ห่อ 
ก้อน 

 
324 
3,500 
 
98 
19 
17 
74 
35 
12 
 
7 
 
12 
 
32 
47 
22 
30 
70 
30 
65 
5 

 
2,592 
7,000 
 
3,430 
1,900 
170 
1,480 
105 
144 
 
84 
 
144 
 
320 
235 
880 
300 
700 
30 
325 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  11.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือ  และ
การวัดประเมินผลที่หลากหลายในภาคเรียนที่ 2/2563และ 1/2564 ครบทุกคน ทุกชั้นปี 

    11.2  นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3และปวส.2 มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
   11.3  นักเรียน นักศึกษา มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)  
    11.4  นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1ในสาขาอาชีพที่ส าเร็จ
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง หน่วย

นับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ทุกสาขาวิชา 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ได้รับการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

20,000 
 

 

ลงชื่อนายธนกฤต  จันทร์แจ้ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำเครื่องกล 
1. ชื่อโครงกำร : ปรับปรุงแผนกวิชาเครื่องกล 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนพดล สาสิงห์ ต าแหน่ง ครู คศ.1 
โทรศัพท์ ....091-0269913...... โทรสาร..........-.................... 
E-mail : ………npd2530@gmail.com………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย แผนกวิชาเครื่องกล เปิดท าการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหลายปี เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีในแผนกถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีการเสื่อมสภาพ
และช ารุดเสียหายไปตามเวลา เช่น ประตู เครื่องมือ ประแจ รวมถึงพัดลมเพดาน ที่เสียหายและช ารุดไป
หลายตัว  

280 



ทางแผนกวิชาเครื่องกล มองเห็นถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่มีสภาพอากาศ
ร้อนอบอ้าว แต่เนื่องด้วยพัดลมเพดานทางแผนกวิชาเครื่องกลช ารุดเสียหายไปหลายตัว ไม่เพียงพอต่อ
พ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

ดังนั้นแผนกวิชาเครื่องกล ขอความอนุเคราะห์ จัดซื้อและซ่อมแซมพัดลมเพดาน เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแผนกเครื่องกล  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. พัดลมเพดานไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
2. สภาพอากาศปัจจุบันร้อนอบอ้าว เกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

 ควำมเร่งด่วน 
  พัดลมเพดานไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เกิดอุปสรรคและบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอนไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ท าให้ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา
เกิดความยากล าบากต่อการเรียนการสอน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

6.1 เพ่ือให้แผนกวิชาเครื่องกลมีพัดลมเพดานเพียงพอต่อพ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
6.2 เพ่ือลดอุปสรรคและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 
6.3 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
สถำนภำพของโครงกำร 
□ โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  ⬜ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา ⬜ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 200 
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ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 200 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

พัดลมเพดานในห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแผนกวิชาเครื่องกล 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
 ปรับปรุงห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแผนกเครื่องกล  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-ค่าพัดลมเพดานและซ่อมแซมพัดลมเพดาน 

28  ตัว 1,500 42,000 
 

รวม 
   

42,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกล มีห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอน 
13.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาเครื่องกล 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ปรับปรุงแผนกวิชำเครื่องกล หน่วย

นับ 

เชิงปริมาณ พัดลมเพดาน 28 ตัว 

เชิง
คุณภาพ 

ปรับปรุงห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแผนกเครื่องกล  เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

42,000 บาท 
 

 
 ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำเครื่องกล 
1. ชื่อโครงกำร : ศึกษาดูงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายนพดล สาสิงห์ ต าแหน่ง ครู คศ.1 
โทรศัพท์ ....091-0269913...... โทรสาร..........-.................... 
E-mail : ………npd2530@gmail.com………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้  12  ข้อ ใน
การพัฒนาศักยภาพ บูรณาการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะ
เปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการจะท าให้พบกับประสบการณ์
ตรง และมีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการกับประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

 ควำมเร่งด่วน 
ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการกับประสบการณ์ตรง 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 6.1 เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่างยนต์ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่างยนต์ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 6.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 6.4 เพ่ือให้นักเรียน แผนกช่างยนต์ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม  � โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  ⬜ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา ⬜ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 6 
นักเรียน นักศึกษา 80 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 86 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 80  คน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
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นักเรียน แผนกช่างยนต์ ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 13.1 นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
 13.2 นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขา
งานที่เรียน 
 13.3 เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 13.4 นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  เข้ารับการศึกษา

ดูงาน 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  80 คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จัก
ตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

  

 
 

 ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นายนพดล สาสิงห์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
1. ชื่อโครงกำร: ปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า แผนกไฟฟ้าก าลัง 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง ครู คศ.2 

โทรศัพท์ 0869299328  โทรสาร 055-832043 
E-mail : chairerk_@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.

2543  รวมระยะเวลาตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 19 ปี เพ่ือเป็นการปรับปรุงและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ในการจัดภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้เกิดความพร้อม 
ความปลอดภัยสูงสุดต่อการเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่างๆ แล้วยังสามารถเข้าระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป    
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ดังนั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จึงเห็นสมควรปรับปรุงอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 
โดยมีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 32 เมตร  รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  320  ตารางเมตร 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเป็นการจัดภูมิทัศน์ภายในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังให้ดีขึ้น   
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 
3.  เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         
 
 

  

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน - 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. ได้มีอาคารเรียนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าที่กันแสงแดดและฝน 
2. นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าก าลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1. นักศึกษาผ่านการพัฒนามีความรู้ทักษะ ประสบการณ์  เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษามีรายได้จากการประกอบการอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน 
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12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร 320 ตารางเมตร 
2. ค่าแรงซ่อมแซมอาคาร 320 ตารางเมตร 

 

 
139,816  บาท 
71,622    บาท 
 

 

รวมทั้งสิ้น 211,438 บำท 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้มีอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้ากันแสงแดดและฝน ขนาด 320  ตารางเมตร 
2. นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าก าลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ปรับปรุงอำคำรเรียนฝึกปฏิบัติงำนติดตั้งไฟฟ้ำ แผนกไฟฟ้ำก ำลัง หน่วย

นับ 
เชิงปริมำณ ได้มีอาคารเรียนฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้ากันแสงแดดและฝน ขนาด 

320  ตารางเมตร 
คน 

เชิงคุณภำพ นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าก าลังมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่สะอาดและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 
 

เชิงเวลำ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

211,438  บำท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
1. ชื่อโครงกำร: น านักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายชัยฤกษ์  ภุมราดี ต าแหน่ง ครู คศ.2 

โทรศัพท์ 0869299328  โทรสาร 055-832043 
E-mail : chairerk_@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และ ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา                  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น และท าเป็น               รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย

289 



ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน   อาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพผู้เรียน 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด
จัดกิจกรรมแนะน าอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาขางานที่ตนเองเรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานหลังจากที่ตนเองได้เรียนจบในสาขางานนั้น ๆ แล้ว ทั้ง
ยังเป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท างานในสายงานอาชีพของตนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ รู้จักตนเองและมีความรู้ที่ดีต่อวิชาชีพของ
ตนเอง 

 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ได้น านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ในสถาน
ประกอบการ                   ซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขางานที่เรียน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทักษะอาชีพท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพจาก
สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้า

ก าลัง 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านไฟฟ้าก าลัง 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
 

     
      

290 



สรุปผลการด าเนินงาน           
  

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน - 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  

1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
หลังจากจบการศึกษา 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : มีทัศนคติและเจตคติท่ีดีต่องานด้านไฟฟ้าก าลัง 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ ำนวน หน่วย หน่วยละ รวม 
ค่ารถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง 80 คน 100 บาท 8,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,000  บาท 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้าก าลัง 
2. ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบ

การศึกษา 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด น ำนักเรียนนักศึกษำเข้ำศึกษำดูงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 หน่วย

นับ 
เชิงปริมำณ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

เชิงคุณภำพ ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลำ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

8,000  บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำกำรบัญชี 
1. ชื่อโครงกำร: พัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์ 084–5941413  โทรสาร 055-832043 
E-mail : antaim1@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาภายใน

สังกัดปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความ
ร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  ดังนั้น จึงขอจัดท า
โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ึน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

292 



 ควำมเร่งด่วน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีมากยิ่งขึ้น 

สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 3 
นักเรียน นักศึกษา 48 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 51 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ครูแผนกวิชาการบัญชี  จ านวน 3  คน และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 
จ านวน                28  คน  ระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน  20  คน  ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับแผนกวิชาการบัญชี 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

   
2,500 

 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

2,500 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยี

ที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยี

ที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำกำรบัญชีโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมำณ 

ครูแผนกวิชาการบัญชี  จ านวน 3  คน และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 
จ านวน  28  คน  ระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน  20  คน  ได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชาการบัญชี 

ครั้ง 
คน 

เชิง
คุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่าง
ง่าย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน หรือจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับ
แผนกวิชาการบัญชี 

คะแนน 
 
คะแนน 

เชิงเวลำ 1.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้บัญชีอย่างง่าย 

ครั้ง 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

1 มีการใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วน จ านวน 2,500บาท บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำกำรบัญชี 
1. ชื่อโครงกำร: โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์ 084–5941413  โทรสาร 055-832043 
E-mail : antaim1@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การ
จัดการ
ศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 
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4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้     อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน   อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพผู้เรียน 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด
จัดกิจกรรมแนะน าอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาขางานที่ตนเองเรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานหลังจากที่ตนเองได้เรียนจบในสาขางานนั้น ๆ  แล้ว  ทัง้
ยังเป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท างานในสายงานอาชีพของตนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ รู้จักตนเองและมีความรู้ที่ดีต่อวิชาชีพของ
ตนเอง 

 แผนกวิชาการบัญชี ได้น านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขางานท่ีเรียน เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา          ได้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่ใช้ในอาชีพ      จากสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาการบัญชี 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับการท างานบัญชีการเงินในหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านการบัญชี 
5. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบวิชาชีพ 
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สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 120 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 120 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน  นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน ๑๒๐ คน ได้รู้จัก
การประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
นักเรียน  นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน ๑๒๐ คน นักเรียน 

นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจาก
จบการศึกษา 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

12,000 
 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

12,000 
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13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
3. เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรโครงกำรศึกษำดูงำนนักเรียน นักศึกษำ                   ประจ ำปี

กำรศึกษำ  2564 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมำณ 

นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน ๑๒๐ คน คน 

เชิง
คุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะ
ยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจาก        จบการศึกษา 

 
 

เชิงเวลำ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

12,000บาท บำท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำกำรบัญชี 
1. ชื่อโครงกำร: แข่งขันทักษะวิชาการบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์ 084–5941413  โทรสาร 055-832043 
E-mail : antaim1@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาภายใน

สังกัดปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความ
ร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  ดังนั้น จึงขอจัดท า
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีขึ้น 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความสามารถทางวิชาชีพมากขึ้น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีมากยิ่งขึ้น 

สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
          

 
 

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 114 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 114 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษาแผนกการบัญชีมีความรู้  ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษาแผนกการบัญชีมีความรู้  ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ  จนเกิด
ความช านาญ จ านวน  114  คน ได้รับการพัฒนาการแข่งขันทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
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กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

   
4,000 

 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

4,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพการบัญชี  

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด แข่งขันทักษะวิชำกำรบัญชี หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมำณ 

นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ านวน 114 คน คน 

เชิง
คุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจาก        จบการศึกษา 

 
 

เชิงเวลำ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่ำใช้จ่ำย 

4,000 บำท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำกำรบัญชี 
1. ชื่อโครงกำร: ฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางภิญญารัตน์  เกตุอินทร์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 

โทรศัพท์ 084–5941413  โทรสาร 055-832043 
E-mail : antaim1@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

☑ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

☑ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

☑ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้ก้าวหน้าสู่เศรษฐกิจ

ที่มีสมรรถนะสูง  และเอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คน  องค์ความรู้  นวัตกรรม  และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  และเทคโนโลย ี เพ่ือ
สนับสนุน                    การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ  คือการพัฒนาปัจจัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน               ให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ   สามารถปรับตัวและใช้ความรู้ใหม่ ๆ 
ส าหรับการประกอบการได้อย่าง            มีประสิทธิภาพตลอดจนเข้าถึงแหล่งทุน และบริการต่าง ๆ 
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 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  เป็นสถานศึกษาหนึ่งในการสร้างก าลังคน  เพ่ือสนองการพัฒนา

ประเทศ  จึงมีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการใหม่  และสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมที่ส าเร็จการศึกษาไป
แล้วให้สามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อม  หรืออาชีพอิสระของตนเองได้อย่างมั่นคง  ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  และส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา
เป็น  one  college  one  product  ตามนโยบายรัฐบาลด้วยการพัฒนาความรู้  และทักษะเชิง
พาณิชย์ด้านการบริหารจัดการผลิต  การตลาด  และการบริการ  การเขียนแผนธุรกิจ  และวิเคราะห์
สถานการณ์แวดล้อม       ทางธุรกิจ  เป็นต้น 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ/กลุ่มธุรกิจให้มีศักยภาพขีดความสามารถเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักศึกษาเพื่อจัดตั้งกลุ่มธุรกิจตามความ

สนใจ  ความถนัด 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 

สถานภาพของโครงการ 
☑โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
☑ เพ่ือพัฒนา  � ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
☑ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา 114 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 114 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
๑. นักศึกษาผ่านการพัฒนามีความรู้ทักษะ  ประสบการณ์  เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
๓. กลุ่มธุรกิจในสถานศึกษามีรายได้จากการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
๑. นักศึกษาผ่านการพัฒนามีความรู้ทักษะ  ประสบการณ์  เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษามีรายได้จากการประกอบการอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
   

10,000 
 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

10,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาผ่านการพัฒนามีความรู้ทักษะ  ประสบการณ์  เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
3. กลุ่มธุรกิจในสถานศึกษามีรายได้จากการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ฝึกอบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ ๑. นักศึกษามีความรู้ทักษะประสบการณ์  เชิงพาณิชย์  การเขียนแผนธุรกิจไม่

น้อยกว่า ๑๐  คน   
๒. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะสถานศึกษาละ ๑  แห่ง 
๓. จัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสาขาวิชาละ ๑  ธุรกิจ 

คน 

เชิงคุณภำพ นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเอง
อันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหลังจาก        จบการศึกษา 

 
 

เชิงเวลำ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิงค่ำใช้จ่ำย 10,000 บาท บำท 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางวาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง ครู คศ.2 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาภายในสังกัด

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึ้น 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
6.2 เพ่ือประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  
6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
� เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

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

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้รายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

306 



กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก จ านวน 1 
คน 

6 
 

ชั่วโมง 600 บาท 3,600 บาท 
 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

3,600 บำท 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 
คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้รายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

3,600 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : ศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางวาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง ครู คศ.2 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนา

ศักยภาพบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จะท าให้พบกับประสบการณ์ตรง และมี
แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึ้น 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง  
6.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน  
6.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
6.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา  ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล 

            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 40 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 40 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 40 
คน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
หลังจากจบการศึกษา 
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12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถ 

1 คัน 5,000 บาท 5,000 บาท 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

5,000 บำท 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขางานที่เรียน 
 13.3  เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 14.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรศึกษำดูงำนนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
40 คน 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประมาณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
การประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

5,000 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางวาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง ครู คศ.2 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

□ 
5.การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิติที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และ
ประเทศชาติ 

□ 
2.การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพ่ือสร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนทุกช่วง
วัย และ
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

□ 
4.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

311 



4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบัน

ระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกิดการขาดช ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยต่อและอันตรายต่อผู้ใช้งาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควร
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียน 

การสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  ⬜ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
 

        
   

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
� ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

     

2.ค่าวัสดุ 
2.1 บล็อกลอย ขนาด 2x4 พร้อมหน้ากาก 
2.2 สายไฟ THW 2x2.5 
2.3 พุกเบอร์ 7 
2.4 สกูลเกลียว 1” 
2.5 เทปพันสายไฟ 

 
50 

 
4 
10 
3 
6 

 
ชุด 

 
ม้วน 
กล่อง 
กล่อง 
ม้วน 

 
25 

 
900 
20 
25 
20 

 
1,250 

 
3,600 
200 
75 
120 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

5,245 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 คน 

เชิง
คุณภาพ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

5,245 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : ปรับปรุงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางวาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง ครู คศ.2 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความจ าเป็นที่ต้องการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาเรียนที่เก่ียวข้อง
กับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น โปรแกรมกราฟิก วิชาพ้ืนฐานธุรกิจดิจิทัล วิชา
โครงการ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ต้องค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน และการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ มีสื่อ
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อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

เรียนการสอน 
6.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
6.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  ⬜ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา ⬜ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ห้อง 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมาตรฐานในการเรียนการสอน 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
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□ อ่ืน ๆ.............................................................  
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6 ห้อง 2,000 12,000 
 

รวม 
   

12,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการ

จัดการเรียนการสอน 
13.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
13.3 ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 6 ห้อง 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ปรับปรุงแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วย

นับ 
เชิง
ปริมาณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง 

เชิง
คุณภาพ 

ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่างๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมาตรฐานในการเรียนการสอน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

12,000 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยวิชำกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : แข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางวาสนา  สุขใจ ต าแหน่ง ครู คศ.2 
โทรศัพท์ .................................... โทรสาร.............................. 
E-mail : ………………………………………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรมรม 
เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสอน ของนักเรียน นักศึกษาก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพ และ
การด าเนินชีวิตในสังคมช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้ด าเนินโครงการข้ึนเพ่ือสนองนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้น 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือกระตุ้นความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
6.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
6.4 เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
� เพ่ือพัฒนา  ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
� ภายในสถานศึกษา ⬜ ภายนอกสถานศึกษา ระบุ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 100 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 100 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันทางทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้าน

วิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความตระหนักมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน 
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา    □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
-เงินรางวัล 

   
3,000 

 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

3,000 บำท 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1 ได้นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับ อศจ. 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ หน่วย

นับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 คน 
เชิง
คุณภาพ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิด
ความ  ตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

3,000 บาท 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..........วิชำกำร.......... 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน...........แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน.......................... 
1. ชื่อโครงกำร: ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานและซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

โทรศัพท์ 088-1458309  โทรสาร...............-............... 
E-mail :  aom.29_@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เปิดท าการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานเกิดการเสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายไปตามเวลา เช่น เต้ารับปลั๊กไฟ ตู้
เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟ เป็นต้น และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีในแผนกถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
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ท าให้มีการช ารุดเสียหายไปตามเวลา เช่น เลื่อยกล ประแจ ประตูม้วน   เป็นต้น อาจท าให้ทรัพย์สิน
ของราชการสูญหาย และอาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน 

ทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มองเห็นถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และสิ่งที่
อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน เห็นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ  

ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ฝึกงานและซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ให้ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงานในวิชา
เทคนิคพ้ืนฐาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานเสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหาย  
2. ประตูม้วนเกิดการช ารุด อาจท าให้ทรัพย์ของทางราชการสูญหาย 
3. ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน 

 ควำมเร่งด่วน 
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานเสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการ

เรียนการสอนและต่อนักเรียน ประตูม้วนเปิด-ปิดแผนก เกิดการช ารุด อาจท าทรัพย์สินของ
ราชการสูญหาย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานใช้งานอย่างปลอดภัย 
2. เพ่ือให้แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีประตูม้วนเปิด-ปิดแผนกได้อย่างสะดวก 
3. เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย 
4. เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหาย 
5. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

7. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 200 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 200 
9. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานและประตูม้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
10. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานและซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เพื่อให้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการไม่สูญหาย 

11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าช้ีแจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

     

2.ค่าวัสด ุ
     

3.ค่าจ้างเหมา 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงาน 
- ซ่อมแซมประตูม้วน 

 
 

5 

 
 

บาน 

 
 

3,000 

 
15,000 
15,000 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมท้ังสิ้น 
   

30,000 
 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานใช้อย่างปลอดภัย 
2. ประตูม้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน สามารถใช้เปิด-ปิดได้อย่างดีไม่ท าให้ทรัพย์สินของทาง

ราชการสูญหาย 
3. เพ่ิมประสิทธิภาและความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

13. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวชี้วัด โครงกำร ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนและซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชำเทคนิค

พ้ืนฐำน 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานและซ่อมแซมประตูม้วน 
 

เชิง
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกงานและซ่อมแซมประตมู้วนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เพื่อให้
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนและไม่ท าให้ทรัพย์ของทางราชการสูญ
หาย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

30,000 บาท 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายจักรพันธ์  กัณฑพงษ์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย.......วิชำกำร............... 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย แผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์............... 
1. ชื่อโครงกำร :…โครงกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับ

นักศึกษำ………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล ....นางพรทิพย์  อุ่นเรือน....... ต าแหน่ง ......พนักงานราชการ(ครู).... 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

☑ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

☑ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

☑ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตร
อาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐาน
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ส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุประชาคมอาเซียน
ที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
และได้ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐาน
ส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือ
สร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน  
ดังนั้นเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว และเพ่ิมศักยภาพในการท างานและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดท าโครงการสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยกลยุทธ์และกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อผลักดันการด าเนินการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลของประชาคม
อาเซียนให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษาให้มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 

1. ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
2. ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สนทนากับเจ้าของภาษา 

 ควำมเร่งด่วน 
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากสนทนากับเจ้าของภาษามาเพ่ิมทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา สู่สังคม

อาเซียน 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
□ ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ............อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 0 
นักเรียน นักศึกษา 150 
ประชาชนทั่วไป 0 

รวมจ ำนวน 150 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
           10.1  นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

11.1 นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
- 

  
 

 
จ านวนบุคลากรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่
ประจ าทาง 
 

 
2 คัน X 1 
วัน 
 

 
2 คัน 
 

 
4,500 
 

 
9,000 
 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

     

    
9,000 
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13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          13.1. นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 ได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
         13.2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
จากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 95  
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับ

นักศึกษำ 
หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 ได้รับการอบรม
และพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ครั้ง 

เชิง
คุณภาพ 

นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการ 

คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ ปี 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ 9,000 บาทในการจัดกิจกรรม บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางพรทิพย์  อุ่นเรือน) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 และ

ปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสาวอนัญญา  คงต่อ. 

ต าแหน่ง ..หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ. 
โทรศัพท์ .......094-5591157.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……pim.16@hotmail.co.th………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

� 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5. .การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ มีความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยงาน และเป็นการวางแผนการด าเนินงานตามความจ าเป็นและสาระส าคัญตามนโยบายต้นสังกัดและ
รัฐบาล 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน 
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5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวางแผนและความร่วมมือ มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือ

ก าหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ
และนโยบายของสถานศึกษา ในการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องทีการระดมให้คิดของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา ต้องด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ควำมเร่งด่วน 
งานวางแผนและงบประมาณมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัด แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 และปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการด าเนินงาน 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 

 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 50 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

ได้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2564 และปรับปรุงแผนจัด
การศึกษา 3 ปี และระดับสถานศึกษา ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค า
ชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 และ
ปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 

 
1 

 
ป้าย 

 
450 

 
450 

 

3.ค่าจ้าง 
-พิมพ์งานสีและขาวด าหน้า-หลัง จ านวน 453 หน้า 
พร้อมเข้าเล่มสันกาว 
-เข้าเล่มสันกาว จ านวน 453 หน้า 

 
8 

 
1 

 
เล่ม 

 
เล่ม 

 
310 

 
200 

 
2,480 

 
200 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
50 
100 

 
กล่อง 
ชุด 

 
50 
25 

 
2,500 
2,500 

 

รวม 
   

8,130 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการด าเนินงาน 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 และ

ปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 50 คน 

เชิง
คุณภาพ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ  63 และ
ปรับปรุงแผนจัดการศึกษา 3 ปี และระดับสถานศึกษา ใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

8,130 บาท 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นางสาวอนัญญา คงต่อ) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการทบทวนทิศ

ทางการใช้จ่ายงบประมาณ” 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสาวอนัญญา  คงต่อ.ต าแหน่ง ..หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ. 

โทรศัพท์ .......094-5591157.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……pim.16@hotmail.co.th………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

� 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ในช่วงปีการศึกษา 2560-2564 งานวางแผนและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดท า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพที่สามารถมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  งานวางแผนงานและงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือท าผล
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การวิเคราะห์มีหาจุดอ่อน และจุดแข็ง ของสถานศึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อไป 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวางแผนและความร่วมมือ มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือ

ก าหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ
และนโยบายของสถานศึกษา ในการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องทีการระดมให้คิดของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา ต้องด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ควำมเร่งด่วน 
งานวางแผนและงบประมาณมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัด โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ให้แก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  □โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
�ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 50 
นักเรียน นักศึกษา 

 

ประชาชนทั่วไป 
 

รวมจ ำนวน 50 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระดับแผนกวิชา และระดับ
สถานศึกษา ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
ค่าตอบวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 

 
1 
50 
50 

 
คน 
คน 
คน 

 
3,600 

50 
50 

 
3,600 
2,500 
2,500 

 
จ านวน 6 ชม./600 
 

2.ค่าวัสดุ 
- ป้ายโครงการ ขนาด 150 x 200 
- กระดาษเกียรติบัตร 

 
1  
1 

 
ป้าย 
แพ็ค 

 
450 
240 

 
450 
240 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

     

รวม 
   

9,290 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการทบทวนทิศ

ทางการใช้จ่ายงบประมาณ" 
หน่วย
นับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
เชิง
คุณภาพ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระดับ
แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

9,290 บาท 

 

ลงชื่อ...... (นางสาวอนัญญา คงต่อ)...........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร: ประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสุกัญญา  หิสวาณิชย ์ต าแหน่ง ..หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  
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 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการด าเนินงาน
และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2564 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว
พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

ควำมเร่งด่วน 
ด าเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน

ด้านการแข่งขัน 
2. เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และวิชาโครงงาน 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการท าโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  □โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
□ เพ่ือพัฒนา   ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 10 
นักเรียน นักศึกษา 30 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 40 
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10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 7 โครงงาน/ชิ้นงาน 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค า
ช้ีแจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสด ุ
- ป้ายสิ่งประดิษฐ์ ขนาด 120 x 170 
- ป้ายโครงประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 300 x 150 
ระดับสถานศึกษา 
- กระดาษเกียรติบตัร 
- กระดาษ A4 
- ค่าวัสดุช้ินงาน  
จ านวน 5 ช้ินงาน 

 
7  

 
1 

 
 

2 
7 

 
5  

 

 
ป้าย 

 
ป้าย 

 
 

แพ็ค 
รีม 

 
ช้ินงาน 

 
360 

 
460 

 
 

240 
110 

 
4,000 

 

 
2,520 

 
460 

 
 

480 
770 

 
20,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ค่าจ้างเหมา 
 เข้าเล่มสันกาว จ านวนหน้ากระดาษ 50-120 แผ่น 

 
23 

 
เล่ม 

 
50 

 
1,150 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

31,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวชี้วัด โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงำนระดับสถำนศึกษำ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

10 คน 
30 คน 

7 โครงงาน/
ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายใน
สถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

31,000 บาท 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร:โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับจังหวัด  
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสุกัญญา  หิสวาณิชย ์ ต าแหน่ง ..หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  
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 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการด าเนินงาน
และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2564 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว
พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
 ในการนี้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับ
ภาค 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

ควำมเร่งด่วน 
ด าเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน
ด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการท าโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา □ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
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8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
�ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 27 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 โครงงาน/ชิ้นงาน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 
กิจกรรม จ านวน หน่วย

นับ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
 

     

2.ค่าวัสดุ 
- ส าหรับจัดแสดง
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ใน
ระดับจังหวัด 

    
รายการตามความจ าเป็นในการพัฒนา
ปรับปรุงชิ้นงานหรือท าใหม่ให้มีความ
สมบูรณ์ก่อนเข้ารับการแข่งขันในระดับ
ภาค 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

6,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 
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14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ

จังหวัด 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

7 คน 
20 คน 

2 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

6,000 บาท 

 

ลงชื่อ.......(นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์)..............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร:โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสุกัญญา  หิสวาณิชย ์ ต าแหน่ง ..หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม 
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ  
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 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการด าเนินงาน
และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2564 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้ว
พัฒนาต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
 ในการนี้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับ
ภาค 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขนัโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

ควำมเร่งด่วน 
ด าเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน
ด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการท าโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา □ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
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8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
�ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 27 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 โครงงาน/ชิ้นงาน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้
สอย 
 

     

2.ค่าวัสดุ 
- ส าหรับจัดท า
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 
ชุด 

    
รายการตามความจ าเป็นในการพัฒนา
ปรับปรุงชิ้นงานหรือท าใหม่ให้มีความ
สมบูรณ์ก่อนเข้ารับการแข่งขันในระดับภาค 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

6,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 
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14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ

ภาค 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

7 คน 
20 คน 

2 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

6,000 บาท 

 

ลงชื่อ.......(นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์)..............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย..แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนวำงแผนและงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร:โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล.นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์ ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

โทรศัพท์ .......087-19526666.... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……sunksnytaak@gmail.com………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่ง โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (อศจ.) และระดับชาติ  
 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ความตระหนักต่อการด าเนินงาน
และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และบุคลากร ในด้านการแข่งขันประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คน
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รุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562-2564 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการแข่งขันภายในสถานศึกษาแล้วพัฒนา
ต่อในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
 ในการนี้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้
มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการด้านการแข่งขนัโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 

ควำมเร่งด่วน 
ด าเนินงานโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับ 
อาชีวศึกษา (อศจ.) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันให้มีการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการระดับ 
อศจ.ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับภาค 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษามีศักยภาพใน
ด้านการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการท าโครงงาน 

สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  □โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา □ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 
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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
�ภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 7 
นักเรียน นักศึกษา 20 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 27 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 โครงงาน/ชิ้นงาน 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันภายในสถานศึกษา 
12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้
สอย 
 

     

2.ค่าวัสดุ 
- ส าหรับจัดท า
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 
ชุด 

    
รายการตามความจ าเป็นในการพัฒนา
ปรับปรุงชิ้นงานหรือท าใหม่ให้มีความ
สมบูรณ์ก่อนเข้ารับการแข่งขันในระดับภาค 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวม 
   

3,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด 
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14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาชิ้นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 

7 คน 
20 คน 
2 โครงงาน/
ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา งบประมาณ 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

3,000 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร:จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความมือ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุลนางสาวธันย์นิภา  เลี่ยมวิไล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย 
โทรศัพท์ .....0944853771............... โทรสาร.............................. 
E-mail : ……Mathi55ka@gmail.com…………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับคณุภาพ

ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีน
สายอาชีพให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความมือ จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

ภาพการท างานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เนื่องจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ประกอบไปด้วยงานจ านวน 6 งาน ได้แก่ 1.งานวางแผนและงบประมาณ 2.งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ 3.
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 4.งานความร่วมมือ 5.งานประกันคุณภาพ และ6.งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรท าหน้าที่เจ้าหน้าที่งานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จ านวน 2 คน มี
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานในฝ่าย จ านวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจ านวน  2 
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เครื่อง (ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 เครื่อง) เนื่องจากช ารุดเสื่อมสภาพตามเวลาและการ์ดจอได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ ,คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง (สามารถใช้งานได้ปกติ) 

ดังนี้ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความมือ ขึ้นเพ่ือลด
ปัญหาในการท างานที่ล่าช้า และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอดีต่อความต้องการใช้งาน โดยด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ  
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
2. เพ่ือลดปัญหาในการท างานที่ล่าช้า  
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้  
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีความ

รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 ควำมเร่งด่วน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จ านวน 2 เครื่อง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 เพ่ือลดปัญหาในการท างานที่ล่าช้า  
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้  
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีความ

รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
สถานภาพของโครงการ 
□โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 



10. ผลผลิตโครงกำร (Output)  
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

 มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 สามารถลดปัญหาในการท างานที่ล่าช้า  
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้  
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีความรวดเร็ว

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

□เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  �เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค า
ช้ีแจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสด ุ
   ครุภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน 

 

 

2 

 

ชุด 

 

40,000 

 

80,000 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
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4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

80,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 สามารถลดปัญหาในการท างานที่ล่าช้า  
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้  
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีความรวดเร็ว

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความมือ หน่วย

นับ 

เชิงปริมาณ ได้ครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 

เชิง
คุณภาพ 

มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
สามารถลดปัญหาในการท างานที่ล่าช้า  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มี
ความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

80,000บาท 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและ 

                 การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงาน) 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวปิยะชาติ  กลัมภัก ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

  
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารวิสากิจเพื่อการศึกษา เป็นแนวทาง

หนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตส านึกในเชิงธุรกิจ ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคนิควิธี และวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้มี
โอกาสเรียนรู้การท าธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการเรียน การสอน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับการท าธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสร้าง
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แรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีอย่างง่ายมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่
จ าส าเร็จการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพหาก
ได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจจะท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพ 
สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความส าเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปใน
อนาคต 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับการศึกษา 
6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
6.3 เพ่ือลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
6.4 เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนางานด้านศูนย์บ่มเพาะ 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
 ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 5 
นักเรียน นักศึกษา 25 
ประชาชนทั่วไป 

 

รวมจ ำนวน 30 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

10.1  ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา จ านวน 25 คน  
10.2  ส่งเสริมธุรกิจ อย่างน้อย 4 ธุรกิจ 
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11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
11.1  นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจ 
11.2  นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าระบบการท างานธุรกิจในสถานศึกษา 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

25 
 

25 
 

6 

คน 
 

คน 
 

ชม. 

30 บาท 
 

40 บาท 
 
600 บาท 

1,500 บาท 
 
1,000 บาท 
 
3,600 บาท 

 

2.ค่าวัสดุ 
- เกียรติบัตร ขนาด 180 แกรม A4 
- กระดาษ A4 

 
1 

 
5 

 
ห่อ 

 
รีม 

 
250 บาท 

 
110 บาท 

 
250 บาท 

 
550 บาท 

 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-ค่ากรอบรูป 

5 อัน 250 บาท 1,250 บาท 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1  สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานระดับการศึกษา 

 13.2  นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาสามารถน าความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 
 13.3  ครูที่ปรึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายทางการศึกษา 
 13.4. การปรับปรุงและพัฒนางานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร 
14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็น

ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงาน) 
หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

อบรมเขียนแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษา 25 คน 

เชิง
คุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น 
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากข้ึน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

8,150 บาท 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

                  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นางสาวปิยะชาติ  กลัมภัก ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

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

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร(กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับคณุภาพ

ผู้เรยีนเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีน
สายอาชีพให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนใน
การจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการสรา้ง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
โครงการพัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้
สถานศึกษา จัดตั้งส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ เพ่ือ
จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการ
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ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ และใช้เป็นสถานที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในการประกอบ
อาชีพอิสระและหารายได้ระหว่างเรียนแบบครบวงจร 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1. ศูนย์บ่มเพาะฯขาดการพัฒนาต่อเนื่อง 
2. ไม่มีห้องส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ ถาวร 
3. เป็นนโยบายและเกณฑ์การประกันคุณภาพซึ่งจะต้องมีการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ

อาชีวศึกษา 
4. เพ่ือรองรับการประเมินในทุกปีการศึกษาและถูกก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน 

 ควำมเร่งด่วน 
ต้องการห้องส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามเกณฑ์ประเมินและถาวร 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีแหล่งการเรียนรู้ผู้ประกอบการ 
6.3 เพ่ือใช้รองรับการประเมินในทุกปีการศึกษา 
6.4 เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  � โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

1.  พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
11.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีแหล่งการเรียนรู้ผู้ประกอบการ 
11.3 มีสถานที่ใช้รองรับการประเมินในทุกปีการศึกษา 
11.4 มีแหล่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □เงินอุดหนุนการศึกษา 
□อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

     

2.ค่าวัสดุ 
     

3.ค่าจ้างเหมา 
  - ค่าจ้างเหมาต่อเติมศูนย์บ่มเพาะฯ 

   
 
50,000 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

รวมทั้งสิ้น 
   

50,000 
 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
- ได้พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
- นักเรียน นักศึกษาได้มีแหล่งการเรียนรู้ผู้ประกอบการ 
- มีสถานที่ใช้รองรับการประเมินในทุกปีการศึกษา 
- มีแหล่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
  

เชิงคุณภาพ - ได้พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย 
- นักเรียน นักศึกษาได้มีแหล่งการเรียนรู้ผู้ประกอบการ 
- มีสถานที่ใช้รองรับการประเมินในทุกปีการศึกษา 
- มีแหล่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

50,000 บาท 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน ควำมร่วมมือ 
1. ชื่อโครงกำร : ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล .........นายทัณฑวัต  กลิ่นน้อย......... ต าแหน่ง ...........ครูพิเศษสอน.......... 

โทรศัพท์ .....................083-7900849...................... โทรสาร...............055-832043........................ 
E-mail : ………..........………...…tanthawatklinooi@gmail.com………………………………………….……… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1.ความมั่นคง □ 
2.การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

3.ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาค
ส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา 
 

□ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

2.การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน การ
วิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา จะเป็นที่ต้องการของที่ตลาดแรงงานหลังส าเร็จการศึกษา และได้รับ

แนวความคิดความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนผู้เรียนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หลังส าเร็จการศึกษาจะได้รับแนวคิดเพ่ือใช้ในสถานประกอบการณ์ 

เพ่ือเป็นการสนองยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ข้อ คือ  
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1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพ่ือ

ด าเนินการตำมมำตรกำรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

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

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 ควำมเร่งด่วน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
6.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยาลัยฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วย
กลไก           
     ความร่วมมือให้มีคุณภาพระดับสากล 
6.2 เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือร่วมมือกันในการจัด  
     การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
6.3 เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในภาคีความร่วมมือ 
6.4 เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
สถานภาพของโครงการ 
� โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
� เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เร่ือง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน             
รายงานผล 

            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
� ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.......................... .................................... 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (แห่ง) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร - 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 
สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  5 แห่ง 

รวมจ ำนวน 5 แห่ง 
10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 

1. บุคลากร(ครู) และผู้เรียน ในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี สามารถ   
   ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

 3. ผู้เรียนจบการศึกษาแล้วมีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ รับเข้าท างาน  
   ภายหลังจากจบการศึกษา 
4. ผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาต้องเป็นแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

      11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 
1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 

 2. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในวิทยาลัยฯ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 
 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ และปรับปรุงใช้ในด้านการเรียน และในชีวิตประจ าวันได้ 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา     □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
� อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
  - ค่าของที่ระลึก 

 
5 

 
ชิ้น 

 
1,000 

 
5,000 

ส าหรับจัดพิธีลงนาม 

2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษการ์ดขาว 
  - กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 
  - แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว A4 ตรา
ช้าง  
    120 
  - กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง 

 
4  
2 
3 

 
1 
1 
2 

 
รีม 
รีม 

แฟ้ม 
 

ใบ 
โหล 
เล่ม 

 
250 
110 
75 

 
185 
130 
450 

 
1,000 
220 
225 

 
185 
130 
900 

 
ส าหรับพิมพ์บันทึก
ข้อตกลง 
ส าหรับใส่บันทึก
ข้อตกลง 
ส าหรับลงนาม 
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  - แฟ้มซองขยายข้าง ผูกเชือก 
A4 
  - สมุดรองเซ็นตรา สอศ. สีแดง 
  - ปากกาลูกลื่น พร้อมแท่น
ส าหรับ   
    ตั้งโต๊ะ 
  - คลิปหนีบหูพับด า ตราช้าง 40 
มม. 
  - ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ า
เงิน 
  - กระดานไวท์บอร์ด 60x80 
ซม. 
  - ลวดเสียบ ตราม้า No.1 หัว
กลม 
  - ป้ายตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 4x15 นิ้ว 
  - ป้ายไวนิล 

2  
 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

ด้าม 
 
กล่อง 
ด้าม 
แผ่น 
กล่อง 
อัน 
ป้าย 

470 
 

35 
20 
270 
10 
125 
750 

940 
 

70 
40 
270 
20 
250 
750 

3.ค่าจ้างเหมา 
     

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากร (ครู) และผู้เรียน ได้น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ 
2. ผู้เรียน ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกแผนกวิชา 
4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายฯ 
6. เป็นการบูรณาการในการจัดเรียนการสอน 

14. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด โครงกำร ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ด าเนินการจัดท าพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
5  แห่ง 

เชิง
คุณภาพ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายฯ 
เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

แห่ง 

เชิงเวลา ในปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

10,000 บาท 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย  แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน  ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล ........นายวัชรา  สุขใจ........ ต าแหน่ง ...........พนักงานราชการ ครู............ 

โทรศัพท์ .......................083-9568126......................... โทรสาร...................055-832043................... 
E-mail : ……………………………-…………………………………… 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

□ 
3.การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

4.การ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและเท่า
เทียมกันทาง
สังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

1. 1.ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

□ 
2.เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

4.การ
สร้างโอกาส 
ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึงท า

ให ้    การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มของ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล,เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศ
ออกไป   เพ่ือสนับสนุน การควบคุม,การวิเคราะห์,การตัดสินใจ และวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
กิจกรรม        ที่เกิดขึ้น ในระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก 
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ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       ข้อมูล
จ าเป็นส าหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความ
ต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ ในการท าระบบสารสนเทศ
พ้ืนฐานของสถานศึกษาถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของ
ชุมชน ก็จะไม่สามารถที่จะหา  สิ่งต่างๆเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยได้ เมื่อทราบข้อมูล  จะท าให้เกิดขึ้น
และสามารถด าเนินการเรื่องต่างๆได้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางท่ีวางไว้ได้ 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายชั้น
รายปีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ 
พฤติกรรม การแสดงออกของผู้เรียน ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน วิทยาลัยต้องมีการจัดท าขึ้น        ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากต้นสังกัดการเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนและผลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรและการ
เรียน   การสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบ
สารสนเทศ เช่น หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยใน
ชั้นเรียน การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นต้น ในงานบริหารฝ่ายวิชาการซึ่งประกอบด้วยฝ่ายวัดผล
ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้องมีการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และจากการ
เก็บข้อมูล  ก็จะสามารถพบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาใดในด้านต่างๆ และวิทยาลัยก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องมีการประมวลผลรวม มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการ
จัดการ          ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศ
การเรียนรู้ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน อัตราส่วนระหว่างจ านวนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนระหว่างจ านวนนักเรียนต่อห้อง
และอ่ืนๆ 

ฉะนั้น การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมี
สารสนเทศ ที่เป็นระบบ ก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะความส าคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ท าให้สามารถมีข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) มีนักเรียนทั้งหมด 643 คน 
จัดเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการส ารวจ
สภาพปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยพบว่า ระบบข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าวิทยาลัยขาด
บุคลากรในการด าเนินงานหรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งผล
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ของการส ารวจท าให้ทราบว่า  ระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงานและท าให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายของวิทยาลัย นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคสื่อ ICT จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้อง   ไป
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับ
นักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับและสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น 
5. สรุปสำระส ำคัญ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
สัญญาณ Internet ไม่คลอบคลุมพ้ืนที่ ท าให้สัญญาณ Internet ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่

งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง 
 ควำมเร่งด่วน 

สัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อย เนื่องจากสภาพอากาศ ท าให้ Internet ล่มไม่สามารถใช้งาน
ได้ต้องคอยรีเซ็ทระบบ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
5.1  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 5.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
5.3 เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2564 

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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

� ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 
5. กลุ่มเป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 51 
นักเรียน นักศึกษา 643 
ประชาชนทั่วไป - 
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รวมจ ำนวน 694 
6. ผลผลิตโครงกำร (Output)  

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ 80 
7. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) 

7.1 วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7.2 วิทยาลัยสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ      
     สูงสุด 
7.3 วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้  

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
□ เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
� อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ค าชี้แจง 

1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
     

2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษ A4 ขนาด 70 แก
รม 
  - กระดาษปกสี A4 180 แกรม 
  - คลิปด าหูพับด า No ขนาด    
    19 มม 
  - คลิปด าหูพับด า 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    
    ด า 
  - เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบ
หนา  
    SCOTCH ขนาด 21 มม.x5 
ม. 
  - สก๊อตเทปใส แกนเล็ก 3/4 
นิ้ว  

 
10 
1 
1 

 
2 

 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 

 
2 

 
1 

 

2 
 

1 

 
รีม 
ห่อ 

กล่อง 
 
กล่อง 

 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
แฟ้ม 

 
ม้วน 

 
   ม้วน 
 

ตัว 
 

แพ็ค 

 
98 
135 
12 

 
35 

 
260 
260 
260 
260 
5 
13 
55 

 
195 

 
    19 
 

8,500 
 

850 

 
980 
135 
12 

 
70 

 
260 
260 
260 
260 
25 
39 
110 

 
390 

 
19 

 

17,000 
 

850 

 
ปริ้นดาว์นโหลดคู่มือศูนย์
ก าลังคน 
เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบ  
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   SCOCTH ขนาดความยาว 36 
หลา 
ค่ำอุปกรณ์กระจำย สัญญำณ 
Wifi 
  - Gigabit Switching Hub 
DAHUA  
   (DH-PFS4218-16GT-
240)  16     
   Port POE +2 port SFP 
(17”) 
  - Plug RJ45 CAT5 AMP by  
    Commscope 
(100/Pack)        
    (6-554720-3) 
 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Wifi     
    Access Point TP-LINE  
    (EAP115) Wireless N300 
  - Cat6 UTP Cable 
(350m/Box)    
    LINK (US-9106OUT) 
Outdoor 
  - Cat6 UTP Cable 
(350m/Box)    
    LINK (US-9106) 
  - Power Supply 300 W  
  - Ram DDR 3X3 
  - Ram DDR 2X2 
  - ถ่านไบออส 

 
 

3 
 

1 
     

1 
 

5 
2 
2 
12 

 
 

ตัว 
 

กล่อง 
 
กล่อง 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

ก้อน 

 
 

2,490 
 

4,500 
   

3,800 
 

500 
500 
500 
5 

 
 

7,470 
 

4,500 
 

3,800 
 

2,500 
1,000 
1,000 

60 

3.ค่าจ้างเหมา 
  - ค่าจ้างโปรแกรมและดูแล
ระบบ 

  
 

2,000 
 

2,000 

 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  - ค่าซ่อม ปรับปรุง 

  
 
11,000 

 
7,000 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
10.2 มีข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 
       สถานศึกษา 
11.3 มีแหล่งเพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

10. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวช้ีวัด 1. โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ   

    สถานศึกษา 
หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสมบูรณ์           
  ขึ้นร้อยละ 80 

คน 

เชิงคุณภาพ 1. วิทยาลัยมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2. วิทยาลัยสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน   
   พัฒนา วิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. วิทยาลัยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและ 
    หน่วยงานอื่นได้  

คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 

เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 



  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำย แผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำน  ประกันคุณภำพ 
1.  ชื่อโครงกำร :  โครงการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2.  ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล..........นางวาสนา  สุขใจ............ต าแหน่ง.........ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
     โทรศัพท์ .......................0896418755….……โทรสาร................0 5583 2043………………………….. 
     E-mail : ………………… koopicc@gmail.com ………………………… 
3.  ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณาท าเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ ที่สอดคล้องกับโครงการ) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.ความมั่นคง 

□ 
2.การสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

□ 
4.การสรา้ง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

□ 
5.การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิติที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

□ 
6.การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1. 1.ยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีน
เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

□ 
3.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ในการจัด
อาชีวศึกษา 

4.เพิ่มประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แผนกำรศึกษำแห่งขำติ พ.ศ.2560-2579 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

□ 
1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาต ิ

□ 
2.การผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อ
สร้าง ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

□ 
3.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 
และการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

□ 
4.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

□ 
5.การสรา้ง
โอกาส ความ
เสมอภาค 
และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

6.การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจดั
การศึกษา 

4. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2563 และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยที่ก าหนดให้ “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการอีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มี
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คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถาน
ประกอบการ   ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน มีความม่ันใจว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบ
การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ต้องค านึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดท ากิจกรรมใดหรือ
โครงการใด  ก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้ใน
การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบมีคุณภาพผู้เรียน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้
ผล            การประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการวิจัยที่สถานศึกษา
จัดท าขึ้น     เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
เป็นฐาน ในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วย
ให้งานบรรลุผล  ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษาด้วยการด าเนินงานที่ทุกคนมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษา ที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการท างานของทุก
คน  เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา   

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก         ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                

5. สรุปสำระส ำคัญ 
 สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 

ได้รับข้อมูลจากงานต่างๆที่เก่ียวข้องล่าช้า จึงท าให้การรวบรวมการรายงานผลล่าช้าและ
ต้อง  เร่งรีบรายงานให้ทันก าหนด  ท าให้ระบบรายงานล่มระหว่างก าหนดส่งอาจท าให้ส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 

 ควำมเร่งด่วน 
ข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงเวลา 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย 
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3. เพ่ือจัดท าคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
4. เพ่ือจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา  2563 

สถานภาพของโครงการ 
� โครงการเดิม  □ โครงการใหม่ 
ประเภทของโครงการ 
� เพ่ือพัฒนา  □ ด าเนินการปกติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เรื่อง/ด ำเนินงำน 
เดือนที่ด ำเนินงำนในปี งบประมำณ 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 
            

ด าเนินงานโครงการ 
            

สรุปผลการด าเนินงาน 
            

รายงานผล 
            

8. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร  
� ภายในสถานศึกษา □ ภายนอกสถานศึกษา ระบุบ.............................................................. 

9. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร/ครู บุคลากร 42 
นักเรียน นักศึกษา - 
ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ ำนวน 42 

10. ผลผลิตโครงกำร (Output) 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกรศึกษาของ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

11. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome)  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยมีรายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2563 ที่มีความ

สมบูรณ์และถูกต้อง 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
� เงินงบประมาณ □ เงินบ ารุงการศึกษา  □ เงินอุดหนุนการศึกษา  
□ อ่ืน ๆ............................................................. 

กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
1.ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
  - ค่าป้ายไวนิล 200x150 
เมตร 

 
1 
15 

 
ป้าย 
คน 

 
700 
30 

 
700 
450 

 
ป้ายศึกษาดู
งาน,อบรม 
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  - ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าของที่ระลึก 

15 
15 
1 

คน 
คน 
ชิ้น 

50 
240 

2,000 

750 
3,600 
2,000 

จ านวนบุคคล
กรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

2.ค่าวัสดุ 
  - กระดาษ A4 ขนาด 70 แก
รม 
  - กระดาษปกสีขาว A4 ฟอร์
จูเนอร์      
    180 แกรม 
  - กระดาษปกการ์ด อาร์ต/
มัน 160     
    แกรม 
  - หมึก EPSON T6641 Bk 
  - หมึก EPSON T6642 C 
  - หมึก EPSON T6643 M 
  - หมึก EPSON T6644 Y 
 - ค่าเข้าเล่ม 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

 
10 
4 

 
2 

 
2 
2 
2 
2 
10 
17 

 
รีม 
ห่อ 

 
    ห่อ 
 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
เล่ม 
แผ่น 

 
98 
65 

 
55 

 
260 
260 
260 
260 
40 
1 

 
980 
260 

 
110 

 
520 
520 
520 
520 
400 
170 

 
ค่าจัดท า
รูปเล่ม,จัดท า
เอกสาร
ประกอบ
ต่างๆ          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

3.ค่าจ้างเหมา 1 คัน 3,500 3,500 
 

4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
     

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้คู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   
2. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
3. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย การอาชีพพิชัย   
4. ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2563    
 ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับ
มาตรฐานกรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าคู่มือ
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 42 คน 

คน 

เชิง
คุณภาพ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
กรศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คน 
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เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน     
                สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานต้นแบบสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน                
                ปีการศึกษา 2563  
จ ำนวนทั้งสิ้น 15,000 

ปีการศึกษา
2563 

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