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ก 
 
 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
สถำนศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นควำมเข้มแข็ง
ให้กับระบบบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำและรองรับกับ พ.ร.บ.อำชีวศึกษำโดยมีแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน นั้น งำนวำงแผนและงบประมำณ ฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 2565 ขั้นด้วยกำรระดมสรรพก ำลังที่ส ำคัญ
ยิ่งของหน่วยงำนและผู้บริหำรทุกฝ่ำย โดยช่วยกันคิดเครำะห์ จัดท ำงบรำยจ่ำยตำมแผน/งำน/โครงกำรภำยใต้
กรอบแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำ และนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตลอดจนค ำนึงถึงข้อจ ำกัดในเรื่องงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จึงได้
น ำมำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 2565 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน 
ที่ส่งผลให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 2565 ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดีจึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
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สำรบัญ 
ค ำน ำ  หน้ำ 

สำรบัญ  ก 
ส่วนที่  1 บทน ำ  
 วิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 1 
 ยุทธศำสตร์กำรอำชีวศึกษำ 2 
 นโยบำย และจุดเน้นกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 4 
 กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 6 
 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 8 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำน  
 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 11 
 ประวัติ ควำมเป็นมำและข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 12 
 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 15 
 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 16 
 แผนกำรรับนักเรียน 17 
 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 21 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินปีที่ผ่ำนมำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 22 
 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2565 23 
 รำยละเอียดกำรอนุมัติโครงกำร 26 
 ปฏิทินปฏิบัติรำชกำร/กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 37 
ภำคผนวก   
                รำยละเอียดโครงกำร 49 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมึคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและใช้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประ

ประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และ

กำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ ก้ำนหน้ำ และมั่นคงในวิชำชีพ 
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ยุทธศำสตร์กำรอำชีวศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
1.1 ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรู้และได้รับกำรดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
1.3 ผู้เรียนอำชีวศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 2.1 ก ำลงัคนอำชีวศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
 2.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะ 
 2.3 กำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
 3.1 ก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 
 3.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ 
 3.3 หลักสูตรอำชีวศึกษำมีกำรพัฒนำเพิ่มข้ึนอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
 3.4 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
 4.1 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับ
กำรศึกษำได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 4.2 ระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคลของผู้เรียนอำชีวศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ผู้เรียนอำชีวศึกษำ มีจิตส ำนัก ทัศนคติค่ำนิยม ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.2 ผู้เรียนอำชีวศึกษำสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 6.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
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 6.2 นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
 6.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 6.4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ 
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นโยบำย และจุดเน้นกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ปรัชญำกำรบริหำร 
 “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง สร้ำงคุณภำพ น ำปริมำณ” 
หลักกำร 

1. มุ่งขับเคลื่อนอำชีวศึกษำตำมกรอกนโยบำย 3 ป. ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำ คือ 
 ปลดล็อก : หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรค 
 ปรับเปลี่ยน  : หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย 
เปิดกว้ำง : ให้สถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผู้ที่มีควำม

เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ 
2. พัฒนำคุณภำพอำชีวศึกษำยกก ำลังสอง ภำยใต้ 5 กรอบ คือ 

1. สร้ำง “อำชีพใหม่” ให้กับประชำชน 
2. เปิดโอกำสให้ผู้เรียน เรียนสำยอำชีพเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภำคด้วย “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ” 
3. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็น Excellence Center 
4. พัฒนำสถำนบันกำรอำชีวศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชน 

3. จัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 100% 
4. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรด้วย “วงจรอำชีวศึกษำคุณภำพ (Vocational Quality 

Cycle)” 
 

นโยบำยและจุดเน้น 
1. อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) 

 พัฒนำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
 ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
 ยกระดับควำมร่วมมือและเพ่ิมบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มแข็ง 
 พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ (On-site , On-Air , On-line , On-Demand) 
 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
 จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถำนศึกษำ 
 พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ” และโครงกำรทวิศึกษำ 
 พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรชั้นน ำ 
 ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่ง ทั่วประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรีสำย
เทคโนโลยี หรือ สำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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 พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครูผู้เรียนและบริหำรจัดกำร) 
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 

 ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรบริหำร
จัดกำร 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำ
ยกก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
 ปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
 ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง” 
และ “อำชีวะฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” 
 เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพจำกทุกภำคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์กำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 
 เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 
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กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
 

  กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยืดยุทธศำสตร์เป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะ
ด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
 เป้ำหมำยที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เป้ำหมำยที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 เป้ำหมำยที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
 เป้ำหมำยที่ 1 : ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 เป้ำหมำยที่ 2 : สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมเชียวชำญและเป็น
เลิศเฉพำะด้ำน 
 เป้ำหมำยที่ 3 : กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 เป้ำหมำยที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 เป้ำหมำยที่ 2 : คนทุช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
 เป้ำหมำยที่ 3 : สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
 เป้ำหมำยที่ 4 : แหล่งเรียนรู้สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำนและ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 เป้ำหมำยที่ 5 : ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำหมำยที่ 6 : ระบบกำรผลิตครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
 เป้ำหมำยที่ 7 : ครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรถนะตำมมำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำยที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 เป้ำหมำยที่ 2 : กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ส ำหรับคนทุนช่วง 
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 เป้ำหมำยที่ 3 : ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรเป็นสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำยที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 เป้ำหมำยที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 เป้ำหมำยที่ 3 : กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำยที่ 1 : โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
 เป้ำหมำยที่ 2 : ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำยที่ 3 : ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
 เป้ำหมำยที่ 4 : กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แดก
ต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
 เป้ำหมำยที่ 5 : ระบบบริหำรงำนบุคคลของครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
หลักกำรตำมนโยบำย 

1. สร้ำง “TRUST” หรือ “ควำมเชื่อม่ัน ไว้วำงใจ” ให้กับสังคม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กและผู้ปกครองโดยทุกหน่วยงำนสำมำรถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 

T (Transparency) หมำยถึง ควำมโปร่งใส่ 
R (Responsibility) หมำยถึง ควำมรับผิดชอบ 
U (Unity) หมำยถึง ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมำยถึง ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ 
T (Technology) หมำยถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงำนน ำรูปแบบกำรท ำงำน “MOE ONE TEAM” หรือ “กำรท ำงำนร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษำธิกำร” และน ำ “TRUST” 

ซึ่งเป็นรูปแบบในกำรท ำงำนที่จะท ำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ 
ประชำชน กลับมำให้ควำมไว้วำงใจในกำรท ำงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่อง
ควำมโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนกำรท ำงำน และกระบวนกำรตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
3. สนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกคนด ำเนินกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 

ประชำชน และประเทศชำติ 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยผ่ำนกลไกลกำรรับฟังควำม 

คิดเห็นมำประกอบกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มี
สมรรถนะ ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและ
กำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน 

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และกำร
ส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำ มำใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ
ให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือ
ก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำร
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เรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำนมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพื่อให้ระบบ
กำรประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้
ทันสมัยตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำม
เป็นธรรมและสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ 
กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีอย่ำงทั่วถึง 

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่กำร
ปฏิบัติ เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำร
หน่วยกิต และกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำท่ีสำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำร กำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมี
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 

9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและ
คุณภำพชีวิตที่ดี ทีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทย ด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัตมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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นโยบำยระยะเร่งด่วน 
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศ
ของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนำคตตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม
เต็มตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชนำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียม ควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
ปรัชญำ 
 วิชำดี มีคุณธรรม ปัญญำล้ ำ ทักษะเยี่ยม 
อัตลักษณ์ 
 มีจิตอำสำ พัฒนำชุมชน 
เอกลักษณ์ 
 บริกำรวิชำชีพ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 
วิสัยทัศน์ 
 องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชน มีมำตรฐำนสำกล อย่ำงมืออำชีพ 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย 
3. บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
6. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ให้มีทักษะภำษำต่ำงประเทศ 

เป้ำประสงค์ 
1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัยเพื่อ
กำรศึกษำและพัฒนำชุมชน 
3. บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนด้วยเครื่องมือที่มีมำตรฐำนและเชื่อถือได้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ให้มีทักษะภำษำต่ำงประเทศในด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำร 

ยุทธศำสตร์  
- 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะวิชำชีพในสำขำวิชำ 
ที่อยู่ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เลขท่ี 154 หมู่ที่ 1 ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
รหัสไปรษณีย์ 53120 โทรศัพท์ 055-432-043  โทรสำร 055-432-043 ต่อ 0 
E-mail : Picc.ac.th@gmail.com  Website : www.picc.ac.th 
Facebook : ประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

ประวัติสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงศึกษำธิกำร กองกำรศึกษำอำชีพ สถำนศึกษำ มี
เนื้อท่ีรวม 131 ไร่ 2 งำน 34 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสไปรษณีย์ 53120 เพ่ือจัดตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ลงวันที่ 25 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2540 ในสมัย
รัฐบำล ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นำยกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นำยสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีนำยทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็นอธิบดีกรมอำชีวศึกษำ และมีนำยอัมพร ภักดีชำติ เป็น
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำอำชีพ ในขณะนั้น กำรจัดตั้งสถำนศึกษำวิชำชีพประเภทวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เพ่ือจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพทุกระดับ และประเภทวิชำที่ขำดแคลน ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
รวมทั้งประเทศอันจะเป็นกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำก ำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภำพในกำรประกอบ
อำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตำมนโยบำยของรัฐบำล ณ ปี พ.ศ.2540  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นจนถึงปัจจุบัน 

 
กำรจัดกำรศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ.2562
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 (หลักสูตรทวิภำคี) วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เปิดสอนหลักสูตร
ระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 4 สำขำวิชำ 4 สำขำงำน คือ 
1. สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

- สำขำงำนยำนยนต์ 
2. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

- สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
3. สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สำขำงำนกำรบัญชี 
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4. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภำคี) จ ำนวน 4 สำขำวิชำ 4 สำขำงำน คือ 
1. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 

- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
2. สำขำวิชำไฟฟ้ำ 

- สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
3. สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สำขำงำนกำรบัญชี 
4. สำขำวิชำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล 
ปีกำรศึกษำ 2564 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เพ่ิมอีก 2 สำขำงำน 

- สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  สำขำงำนเครื่องมือกล ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร ประเภทวิชำคหกรรม 

 สภำพชุมชน 
  อ ำเภอพิชัยตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัด อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ตำม
ทำงรถไฟไปทำงทิศใต้ประมำณ 38 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 736 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 468,750 ไร่ มีอำณำ
เขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอตรอน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอทองแสนขัน และอ ำเภอวัด
โบสถ์ (จังหวัดพิษณุโลก) และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอสวรรคโลก และอ ำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย) แบ่ง
พ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 11 ต ำบล 97 หมู่บ้ำน 
 สภำพเศรษฐกิจ 
 ประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอพิชัยประกอบอำชีพ ดังนี้ 

- กำรเกษตร รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร ประมำณ 80% พืชไร่ส ำคัญที่รำษฎร
เพำะปลูกกันมำก คือ ข้ำว ถั่ว พืชอื่นๆ เช่น พริก อ้อย 

- กำรปศุสัตว์ รำษฎรเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพและเลี่ยงส ำหรับเป็นอำหำรบริโภค คือ ไก่พ้ืนเมือง นิยม
เลี้ยงกันเพื่อเป็นอำหำรบริโภค โค สุกร และกระบือ 

- กำรประมง มีผู้เลี้ยงปลำขนำดกลำงและขนำดเล็ก จ ำนวนหลำยร้อยรำย และนิยมเลี้ยงปลำพันธุ์ 
ต่ำง ๆ เช่น ปลำตะเพียน ปลำนิล ปลำไน ปลำสวำย ปลำยี่สกเทศ และปลำดุก 

สภำพสังคม 
- 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อำคำรเรียน 1 
อำคำรปฏิบัติกำร 2 
อำคำรอเนกประสงค์ 1 
อำคำรอ่ืนๆ 5 
โดม (ลำนกิจกรรม) 1 

รวมทั้งสิ้น 10 
 

 
 
สีประจ ำวิทยำลัย คือ สีแดงเลือดหมู สีเหลือง 
 
 
 

ชื่อสถำนศึกษำภำษำไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ชื่อสถำนศึกษำภำษำอังกฤษ  
Phichai Industrial and Community Education College 
 

ตรำประจ ำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย

 

อักษรย่อของวิทยำลัยฯ คือ 
ภำษำไทย วก.พช. หรือ วก.พิชัย 
ภำษำอังกฤษ PICC 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

(นำยอนรรฆ  ชนำธินำถพงษ์)

รองฯฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร              
(นำยพลิสิทธิ์ เช้ือเหรียญทอง)

งำนบริหำรงำนทั่วไป       
(นำงสำวดวงกมล  แบบกัน)

งำนบุคลำกร                     
(นำงพรทิพย์ อุ่นเรือน)

งำนกำรเงิน                     
(นำงวำสนำ สุขใจ)

งำนบัญชี                        
(นำงสุกัญญำ หิสวำณิชย์)

งำนพัสดุ                        
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)

งำนอำคำรสถำนท่ี 

(นำยจักรพันธ์  กัณฑพงษ์)

งำนทะเบียน                    

(นำยนิรันดร์ แก้วบุญเรือง)

งำนประชำสัมพันธ์          

(นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง)

รองฯฝ่ำยแผนงำนฯ                           
(นำงวำสนำ สุขใจ)                               

ครู ช ำนำญกำรท ำหน้ำที่แทน

งำนวำงแผนและ
งบประมำณ 

(นำงวันวิสำข์  โพธิ์หิรัญ)

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

(นำยวัชพล สุขใจ)

งำนควำมร่วมมือ

(นำงสำวดำเรศ โท้หล ำ)

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม             

(นำยชนะ  ทองค ำ)

งำนประกันคุณภำพฯ       

(นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง)

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำฯ 

(นำงสำวปิยะชำติ กลัมภัก)

รองฯฝ่ำยพัฒนำฯ                             
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)                          

ครู ช ำนำญกำรท ำหน้ำที่แทน

งำนกิจกรรม นร.นศ. 
(นำยเอนก สนโต)

งำนครูท่ีปรึกษำ           

(นำยทัณฑวัต กลิ่นน้อย)

งำนปกครอง       

(นำยคมกฤช ธีระแนว)

งำนแนะแนวอำชีพฯ     
(นำยชูชล  สุธรรม)

งำนโครงกำรพิเศษฯ 

(นำยณัฐดนัย ใจกว้ำง)

งำนสวัสดิกำร นร.นศ. 

(นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ)

รองฯฝ่ำยวิชำกำร                                   
(นำยพลสิทธิ์ เช้ือเหรียญทอง)

งำนพัฒนำหลักสูตร  

(นำยนพดล สำสิงห์)

งำนวัดและประเมินผล  

(นำยธนำกร  กุศล)

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด             
(นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์)

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี                
(นำงภิญญำรัตน์ เกตุอินทร)์

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน    

(นำยนพดล พัดจันทร์หอม)

แผนกวิชำยำนยนต์            
(นำยเรวัฒน์ บำงเลี่ยม)

แผนวิชำไฟฟ้ำก ำลัง             
(นำยชัยฤกษ์ ภุมรำดี)

แผนกวิชำกำรบัญชี             
(นำงภิญญำรัตน์ เกตุอินทร)์

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(นำงวำสนำ สุขใจ)

แผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 

(นำงนิตยำ บุญเลิศล้ ำ)

แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

(นำยวรวิทย์ เคหำ)

แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน

(นำยวรวิทย์ เคหำ)

แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร

(นำยธัชธนพงศ์ โกศล)

คณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
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ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชำชีพ 
(คน) 

สอนตรงสำขำ  
(คน) 

ผู้บริหำร/ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ผู้อ ำนวยกำร/รอง
ผู้อ ำนวยกำร/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

2 2 - 

ข้ำรำชกำรครู/ครูเอกชนที่ได้รับกำรบรรจุ/ผู้ที่ได้รับ
กำรรับรอง 

12 12 12 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 0 - - 
พนักรำชกำรครู 7 7 7 
พนักรำชกำร(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 12 10 12 
เจ้ำหน้ำที่ 12 - - 
บุคลำกรอ่ืนๆ (นักกำรภำรโรง/ยำมรักษำกำร/
พนักงำนขับรถ/ฯ) 

10 - - 

รวมครู 31 33 31 
รวมทั้งสิ้น 55 33 31 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

แผนกำรรับนักเรียน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบัน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ สิง่ประดษิฐ์/หุน่ยนต์ วิจยัสร้างองค์ความรู้ รวม โครงการ รวมทัง้สิน้
11,898,360    

งบบุคลากร 3,393,120     3,393,120      3,699,780    3,699,780   3,699,780      
งบด าเนินงาน 672,900       497,000  278,700  1,448,600      601,257      601,257     2,049,857      
งบลงทุน 1,500,000     1,500,000      1,488,900    1,488,900   1,488,900      
งบเงินอดุหนุน 3,648,450     3,648,450      487,000      487,000     4,135,450      
งบรายจ่ายอืน่ๆ 1,908,190     1,908,190      818,700      818,700     2,726,890      

50,000         
งบอดุหนุนโครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด 50,000         50,000          50,000        50,000       50,000         

41,000         
งบอดุหนุนสร้างองค์ความรู้ด้านนวตักรรม 41,000         41,000          41,000        41,000       41,000         

1,012,000     
เรียนฟรี 15 ปี 1,012,000     1,012,000      1,012,000      

13,001,360    7,186,637    7,186,637   15,203,877    

2.แผนงานป้องกันและปราบปรามการทจุริต

3.แผนงานสง่เสริมและสนับสนุนการวิจยั

4.แผนงานสนับสนุนค่าใช้จา่ยตัง้แตอ่นุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน

แผนงาน/งบรายจา่ย
ผลผลติ

แผนปฏิบัตริาชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ
วิทยาลยัการอาชีพพิชัย

สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
หน่วย:บาท

1.แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

โครงการ
รวมทัง้สิน้เป็นเงิน
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

หน้ำงบร่ำยจ่ำย  
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

หมายเหตุ

อุดหนุน สนองมาตร

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ การศึกษา ฐานที่

1. แผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

1.งานสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป
1.1.1 งบบุคลากร 5,742,720 2,266,800 0 0 3,475,920 0 0 0
            เงินเดือน พนง.ราชการ     7     อตัรา 2,266,800 2,266,800
            ลูกจ้างชัว่คราวท าหน้าท่ีครูพเิศษสอน   12  อตัรา +1 อตัรา(อภ.) 1,457,040 1,457,040
            ลูกจ้างชัว่คราวเจ้าหน้าท่ี          12    อตัรา    1,248,480 1,248,480
            ลูกจ้างชัว่คราวพนักงานขับรถ     1   อตัรา    85,680 85,680
                  ลูกจ้างชัว่คราวนักการภารโรง 6 อตัรา    456,480 456,480
                  ลูกจ้างชัว่คราวยามรักษาการ  3 อตัรา    228,240 228,240
1.1.2 งบด าเนินงาน 6,774,222 2,192,720 302,000 1,050,600 172,852 3,092,050 100,000 0

1).ค่าตอบแทน 1,744,140 640,000 166,540 787,600 0 150,000 0 0
1.1)ค่าธรุการนอกเวลา 208,400 158,400 50,000
1.2)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 100,000
1.3)ค่าสอนเกนิภาระงาน 1,205,740 481,600 166,540 557,600
1.4 )ค่าตอบแทนพเิศษ (ค่าตอบแทนวทิยากรระยะส้ัน ) 230,000 180,000 50,000

2)ค่าใช้สอย 1,372,552 417,600 0 0 172,852 682,100 100,000 0
2.1)ค่าเดินทางไปราชการ 788,908 300,000 388,908 100,000
2.2)ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง 60,000 50,000 10,000

บกศ. กิจกรรมพัฒนา

วิทยาลยัการอาชีพพิชัย
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน / งาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 ณ 14 ตุลาคม 64

รายการ งบประมาณทีใ่ช้

งบรายจ่ายของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2565 ประมาณการจัดสรร

แหลง่งบประมาณจัดสรร
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

  

 

หมายเหตุ

อุดหนุน สนองมาตร

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ การศึกษา ฐานที่
บกศ. กิจกรรมพัฒนา

วิทยาลยัการอาชีพพิชัย
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน / งาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 ณ 14 ตุลาคม 64

รายการ งบประมาณทีใ่ช้

งบรายจา่ยของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2565 ประมาณการจดัสรร

แหลง่งบประมาณจดัสรร

2.3)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 50,000
2.4)ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 50,000 50,000
2.5)ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000
2.6)เงินสบทบประกนัสังคม 323,644 67,600 172,852 83,192

3)ค่าวัสดุ 2,378,780 788,320 85,460 150,000 0 1,365,000 0 0
3.1)วสัดุกอ่สร้าง 200,000 200,000
3.2)วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 55,000 5,000 50,000
3.3)วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 300,000 200,000 100,000
3.4).วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 130,000 80,000 50,000
3.5)วสัดุการศึกษา 1,488,780 453,320 85,460 150,000 800,000
3.6)วสัดุคอมพวิเตอร์ 65,000 65,000
3.7)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000
3.8)วสัดุงานบ้านงานครัว 60,000 50,000 10,000
3.9)วสัดุหนังสือต ารา วารสาร 50,000 50,000
3.10) ค่าเวชภัณฑ์และวสัดุการแพทย์ 10,000 20,000
3.11) วสัดุงานวจิัยและประกนัคุณภาพ 10,000 10,000

3.12) วสัดุส านักงาน 126,000 0 63,000 0 63,000 0 0

           วสัดุส านักงานฝ่ายวชิาการ 10,000 10,000

           วสัดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 16,000 16,000

           วสัดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ 12,000 12,000

           วสัดุส านักงานฝ่ายพฒันาการศึกษา 12,000 12,000

           วสัดุส านักงานส่วนกลาง 13,000 13,000
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ

อุดหนุน สนองมาตร

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ การศึกษา ฐานที่
บกศ. กิจกรรมพัฒนา

วิทยาลยัการอาชีพพิชัย
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน / งาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 ณ 14 ตุลาคม 64

รายการ งบประมาณทีใ่ช้

งบรายจา่ยของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2565 ประมาณการจดัสรร

แหลง่งบประมาณจดัสรร

4)ค่าสาธารณปูโภค 1,278,750 346,800 50,000 50,000 0 831,950 0 0
4.1)ค่าไฟฟา้ 850,000 300,000 50,000 50,000 450,000
4.2)ค่าโทรศัพท์ 28,000 10,000 18,000
4.3)ค่าไปรษณีย์โทรเลข 80,000 12,000 68,000
4.4)ค่าบริการด้านส่ือสารโทรคมนาคม (อนิเตอร์เน็ต) 311,150 20,000 291,150          
4.5) ค่าขยะมลูฝอย 9,600 4,800 4,800              

1.1.3 งบลงทุน 3,210,060 0 0 0 0 0
1.) ค่าครภุัณฑ์ 1,500,000
2) ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง 0

1.1.4 งบอุดหนุน (เรยีนฟร ี15 ปี ค่าหนังสอื,อุปกรณก์ารเรยีน,ค่าเครอืงแบบ) 1,710,060 0 0 0 0

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

1.1)  เงินส ารองฉุกเฉิน 200,000 200,000
รวมงบหน้ารายจ่าย 15,727,002 4,459,520 302,000 1,050,600 3,648,772 3,292,050 100,000
โครงการฝ่ายวิชาการ 529,915       52,670            29,000        332,845          115,400         
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 280,400       71,000            19,000        30,800            159,600         
โครงการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 145,700       2,000              38,000        105,700         

264,000       150,000          109,000      5,000              
1,220,015     275,670       195,000    368,645       -               -             380,700         
16,947,017 4,735,190 497,000 1,240,800 3,648,772 4,000,000 480,700 0

โครงการฝ่ายบรหิารทรพัยากร
รวมโครงการ
ยอดรวมทัง้สิน้
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

รำยละเอียดกำรอนุมัติโครงกำร 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน อื่นๆ 

    275,670 199,000 443,645 285,800 39,800 1,104,290 542,585   

1 บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรและกำรศึกษำดูงำน       187,200 งำนบุคลำกร 
2 จัดซ้ือพวงมำลำ ช่อดอกไม้เนื่องในงำนพิธ ี  10,000      งำนบุคลำกร 
3 พัฒนำระบบงำนบุคลำกร       20,000 งำนบุคลำกร 
4 ปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ     4,500   งำนบุคลำกร 

5 
จัดพิธีมอบใบประกำศนัยบัตรกับผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 30,000       งำนทะเบียน 

6 
พัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในงำนทะเบียน 10,000       งำนทะเบียน 

7 
ปกเกียรติบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564       21,150 งำนทะเบียน 

8 พัฒนำระบบบัญช ี  6,000      งำนบัญช ี
9 เตรียมควำมพร้อมงำนพัสดุ  5,000      งำนพัสด ุ
10 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 50,000       งำนพัสด ุ
11 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์วิทยำลยักำรอำชีพพิชัย  7,000      งำนประชำสัมพนัธ ์

12 เตรียมควำมพร้อมงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 10,000      

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

13 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำน
ระเบียบงำนสำรบรรณและกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรฯ  10,000      

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

14 ปรับปรุงศักยภำพกำรเงิน   6,000      งำนกำรเงิน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

15 
กำรปรับภูมิทัศน ์กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้พร้อม
ใช้งำน 50,000       งำนอำคำรสถำนที ่

16 เปลี่ยนทรำยกรองระบบประปำ 10,000       งำนอำคำรสถำนที ่

17 ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง   5,000     งำนอำคำรสถำนที ่
18 เปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง  14,000      งำนอำคำรสถำนที ่

19 
กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนและสะอำด
เรียบร้อย  45,000      งำนอำคำรสถำนที ่

20 
มุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย       30,000 งำนบุคลำกร 

21 
ปรับปรุงและพัฒนำระบบเสียงตำมสำยภำยใน
วิทยำลัย       60,000 งำนประชำสัมพนัธ ์

22 ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนฯ   75,000     งำนอำคำรสถำนที ่
23 หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565      60,000  งำนวิจัยฯ 

24 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565      28,970  งำนวิจัยฯ 

25 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภำค 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 -       งำนวิจัยฯ 

26 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 -       งำนวิจัยฯ 

27 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 
(SWOT)” ประจ ำปีงบประมำณ 2565 2,000       งำนวำงแผน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

28 
แผนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565  2,000      งำนวำงแผน 

29 
ลงนำมควำมร่วมมือ สถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร  2,000      งำนควำมร่วมมือ 

30 
เพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ    50,700    งำนศูนย์ข้อมูล 

31 
พัฒนำส่วนขยำยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศกึษำอำชีวศึกษำ RMS    55,000    งำนศูนย์ข้อมูล 

32 
เตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน 2564  30,000      งำนประกันคุณภำพ 

33 
เตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  2,000      งำนประกันคุณภำพ 

34 
รำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
วก.พิชัย  2,000      งำนประกันคุณภำพ 

35 
พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บม่เพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย 

     50,000  
งำนส่งเสริมผลิต
กำรค้ำฯ 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

36 
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรอบรม (กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรเขียน
แผนธุรกิจและกำรศึกษำดูงำน)      8,150  

งำนส่งเสริมผลิต
กำรค้ำฯ 

37 
จัดหำครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมือ       - งำนวำงแผน 

38 
สร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำประชำคม
อำเซียนส ำหรับนักศึกษำ    9,000    แผนกวิชำสำมัญ 

39 อบรมเทคโนโลยีใหม่    7,600    แผนกวิชำช่ำงยนต ์

40 พัฒนำปรับปรุงอ่ำงล่ำงมือแผนกวิชำช่ำงยนต ์   15,000     แผนกวิชำช่ำงยนต ์

41 
พัฒนำกั้นห้องวิชำงำนจกัรยำนยนต์แผนกวิชำ
ช่ำงยนต์   22,500     แผนกวิชำช่ำงยนต ์

42 ปรับปรุงแผนกเคร่ืองกล   80,000     แผนกวิชำช่ำงยนต ์
43 ศึกษำดูงำนแผนกวิชำเคร่ืองกล    4,000    แผนกวิชำช่ำงยนต ์

44 
ส่งเสริมสนับสนนุ ก ำกับดูแลให้มีกำรวัดผล
ประเมินผลตำมสภำพจริง 12,000       งำนวัดผล 

45 ศึกษำดูงำน     2,000    แผนกวิชำช่ำงกล 
46 ระดมทรัพยำกรจัดหำเคร่ืองไส       28,000 แผนกวิชำช่ำงกล 
47 ปรับปรุงห้องเรียนทฤษี แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน   42,500     แผนกวิชำช่ำงกล 
48 ปรับปรุงห้องเคร่ืองมือ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน   12,000     แผนกวิชำช่ำงกล 

49 พัฒนำทักษะวิชำชีพ สำขำเทคนิคพื้นฐำน 
    12,000              

แผนกวิชำเทคนิค
พ้ืนฐำน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

50 งำนสัปดำห์ห้องสมุด 1,000       งำนวิทยบริกำร 

51 ปรับปรุงแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 
      61,000 

แผนกวิชำเทคนิค
พ้ืนฐำน 

52 ปรับปรุงห้องสมุดวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   50,600     งำนวิทยบริกำร 

53 พัฒนำระบบงำนห้องสมุด     7,600   งำนวิทยบริกำร 

54 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
  5,245     

แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

55 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำขำ
เทคโนโลยีดิจิทัส แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   20,000     

แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

56 
เชิญวิทยำกรสอนภมูิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำร
เรียนรู้วิชำชีพ    12,000    

แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

57 แข่งขันทกัษะวชิำชีพทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
   3,000    

แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

58 
ศึกษำดูงำนนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565    10,000    

แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

59 
กำรจัดแสดงผลงำนและประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์    3,000    แผนกวิชำสำมัญ 

60 
จัดหำผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงกล
โรงงำน 8,810       แผนกวิชำช่ำงกล 

61 บ ำรุงดูแลสื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
                  5,975  

งำนสื่อกำรเรียนกำร
สอน 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

62 
อบรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ของครูวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย  3,000      

งำนสื่อกำรเรียนกำร
สอน 

63 
พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำกำรบัญชีโดยภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น         3,600    แผนกวิชำกำรบัญช ี

64 ศึกษำดูงำนนักเรียน นักศึกษำ ใหม่    5,000    แผนกวิชำกำรบัญช ี

65 ธนำคำรโรงเรียน      5,000  แผนกวิชำกำรบัญช ี

66 
พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำค ี        แผนกวิชำกำรบัญช ี

67 
ส่งเสริมก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์
ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำร        งำนอำชีวศึกษำฯ 

68 ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ        งำนอำชีวศึกษำฯ 

69 
สัมมนำนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
(ระดับ ปวช.)        งำนอำชีวศึกษำฯ 

70 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี        งำนอำชีวศึกษำฯ 
71 สัมมนำนักศกึษำฝึกอำชีพ (ทวิภำคี)        งำนอำชีวศึกษำฯ 

72 
ศึกษำดูงำนของครูและบุคลำกรแผนกวิชำ
เคร่ืองกล       14,260 แผนกวิชำช่ำงยนต ์

73 พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลงิ     15,000   แผนกวิชำช่ำงยนต ์

74 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน ์

12,000       งำนหลักสูตร 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

75 พัฒนำงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน         30,000          งำนหลักสูตร 

76 
สัมมนำจัดท ำโครงสร้ำงแผนกำรสอนและตำรำง
เรียนตำรำงสอน 2,860       งำนหลักสูตร 

77 
อบรมให้ควำมรู้เร่ืองสวนพฤกศำสตร์โรงเรียนของ
บุคลำกรและนกัเรียนนกัศึกษำ     10,000   

ชมรมสวนพฤก
ศำสตร์ฯ 

78 
อบรมเทคนิคกำรขับขี่ยำนยนต์เพ่ือประหยัด
น้ ำมันเชื้อเพลิง    9,900    แผนกวิชำช่ำงยนต ์

79 
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระยะสั้น
ร่วมกับชุมชนสถำนประกอบกำร        งำนหลักสูตร 

80 วันวิชำกำร  24,000      งำนหลักสูตร 
81 นิเทศกำรเรียนกำรสอนและแผนกวิชำ 5,000       งำนหลักสูตร 

82 
กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ        งำนหลักสูตร 

83 สอบมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2564  2,000      งำนวัดผล 

84 
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565        งำนวัดผล 

85 
กำรประกวดวิชำโครงงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564    3,000    งำนหลักสูตร 

86 ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1,000       งำนแนะแนว 

87 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศกึษำใหม ่
      5,000              งำนแนะแนว 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

88 ปัจฉิมนิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 10,000       งำนแนะแนว 

89 แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพระดับชั้น ปวส.  10,000      งำนแนะแนว 

90 แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพระดับชั้น ปวช. 10,000       งำนแนะแนว 

91 ประชุมผู้ปกครอง 10,000       งำนครูท่ีปรึกษำ 

92 ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ      23,000  งำนครูท่ีปรึกษำ 
93 อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที ่   10,800     งำนโครงกำรพิเศษ 
94 อำชีวะอำสำช่วงเทศกำลสงกรำนต์      81,000  งำนโครงกำรพิเศษ 
95 อำชีวะอำสำช่วงเทศกำลปีใหม ่      81,000  งำนโครงกำรพิเศษ 

96 ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน fix it center      200,000  งำนโครงกำรพิเศษ 

97 
จัดซ้ือยำเวชภัณฑ์และเคร่ืองมิทำงกำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 10,000       งำนสวัสดิกำร 

98 
ตรวจสุขภำพนกัเรียน นักศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565       75,000 งำนสวัสดิกำร 

99 
ตรวจคัดกรองสำรเสพติดในปัสสำวะของนักเรียน 
นักศึกษำ    2,000    งำนปกครอง 

100 
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ    2,000    งำนปกครอง 

101 วันงดสูบบุหร่ี    2,000    งำนปกครอง 

102 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัย
สร้ำงวินัยจรำจร    2,000    งำนปกครอง 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

103 
เข้ำค่ำยพักแรมพิธีประจ ำกอบและประดับแถบ
สำมสีลกูเสือวิสำมญั ปีกำรศึกษำ 65    20,000    กลุ่มงำนลูกเสือ 

104 เดยแ์คมป์ประดับแถบ 2 ส ี    5,000    กลุ่มงำนลูกเสือ 

105 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ)  9,000      กลุ่มงำนลูกเสือ 

106 
เปิดประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย    5,000    งำนกิจกรรม 

107 
แข่งขันกีฬำสภีำยในต้ำยภัยยำเสพติด วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย คร้ังท่ี 23    20,000    งำนกิจกรรม 

108 แข่งขันกีฬำสอีำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด    1,000    งำนกิจกรรม 
109 แข่งขันกีฬำสอีำชีวศึกษำ ระดับชำติ    5,000    งำนกิจกรรม 

110 แข่งขันกีฬำสอีำชีวศึกษำ ระดับภำค    10,000    งำนกิจกรรม 
111 ครอบครูช่ำงไหว้ครูสำมัญ    10,000    งำนกิจกรรม 

112 
ถวำยเทียนพรรษำและบ ำเพ็ญตนเป็นพุทธ 
มำมะกะ    3,000    งำนกิจกรรม 

113 
ท ำบุญครบรอบวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 

5,000       งำนกิจกรรม 

114 
บวงสรวงท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย 

      7,000              งำนกิจกรรม 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

115 
รองรับกำรประเมินหน่วยองค์กำรวิชำชีพ 
ประจ ำปี 2564       5,000              งำนกิจกรรม 

116 
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ร.9 2,500       งำนกิจกรรม 

117 
วันคล้ำยวันพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัววชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ร.10 2,500       งำนกิจกรรม 

118 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแมแ่ห่งชำติ 2,500       งำนกิจกรรม 

119 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ   
สุทิดำฯ -       งำนกิจกรรม 

120 
ส่งเสริมสนับสนนุด้ำนกฬีำและนนัทนำกำรต้ำน
ภัยยำเสพติด    -    งำนกิจกรรม 

121 
ส่งเสริมระบบบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย    15,000    งำนกิจกรรม 

122 ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ    500    งำนกิจกรรม 
123 สืบสำนประเพณีไทยลอยกระทง    500    งำนกิจกรรม 

124 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 500       งำนกิจกรรม 

125 
อบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษำ
ใหม ่    5,000    งำนกิจกรรม 

126 
ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภำยใน
วิทยำลัย   20,000     งำนปกครอง 

127 โรงเรียนคุณธรรม               งำนกิจกรรม 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโครงกำร 
 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุนทั่วไป  

 งบรำย 
จ่ำยอื่น  

 บกศ.  งำนที่รับผิดชอบ 
 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  

 กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน   อื่นๆ  

128 จัดท ำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษำ               งำนสวัสดิกำร 

129 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ฯ (covid-19)       2,000              งำนสวัสดิกำร 

130 โปรแกรมระบบกำรเงิน               กำรเงิน 

131 ชมรม TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด            95,000   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

132 
ยกระดับชุมชนเสริมสร้ำงอำชีพทำงเลือกให้แก่
ประชำชน            189,150   แผนกวิชำอำหำร 

133 
วัยใสใส่ใจสุขภำพป้องกนักำรต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร           44,280   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

134 
สร้ำงภูมิคุ้มกนัและปอ้งกันสำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ           38,340   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

135 วัยเรียน  วัยใส ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยสุขภำพ  
          44,280   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

136 
TO BE NUMBER ONE อำสำสมัครนักศึกษำวัย
ใส ใส่ใจผู้สูงอำย ุ           50,680   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

137 วัยเรียนชวนวิ่ง มินิมำรำธอนพิชยั ใส่ใจสุขภำพ 
          52,720   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

138 ปั่นจักรยำนเสริมสร้ำงสุขภำพในถิ่นเรำ 
          52,720   

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1
บริหารจดัการดา้นบุคลากรและ
การศึกษาดงูาน

2
จดัซ้ือพวงมาลา ช่อดอกไม้เน่ืองในงาน
พิธี

3 พัฒนาระบบงานบุคลากร

4
ปรับปรุงป้ายโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา

5
จดัพิธมีอบใบประกาศนัยบัตรกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

6
พัฒนาระบบงานทะเบียนและเพ่ิม
ประสทิธภิาพในงานทะเบียน

7
ปกเกียรตบัิตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

8 พัฒนาระบบบัญชี
9 เตรียมความพร้อมงานพัสดุ
10 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนตร์าชการ

11
จดัท าป้ายประชาสมัพันธว์ิทยาลยัการ
อาชีพพิชัย

แผนการปฏบัิตงิาน (ปฏทิินประจ าปี งบประมาณ 2565)
37 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

12
เตรียมความพร้อมงานบริหารงานทัว่ไป

13
อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ิมทกัษะการ
ปฏิบัตงิานระเบียบงานสารบรรณและ
การเขียนหนังสอืราชการฯ

14 ปรับปรุงศักยภาพการเงิน

15
การปรับภูมิทศัน์ การดแูลอาคารสถานที่
ใหพ้ร้อมใช้งาน

16 เปลีย่นทรายกรองระบบประปา
17 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
18 เปลีย่นสารเคมีถังดบัเพลงิ

19
การดแูลอาคารสถานทีใ่หพ้ร้อมใช้งาน
และสะอาดเรียบร้อย

20
มุทติาจติ ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัการอาชีพพิชัย

21
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสยีงตามสาย
ภายในวิทยาลยั

22
ปรับปรุงหอ้งเรียนเพ่ือรองรับการจดัการ
เรียนฯ
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

23
หุน่ยนตอ์าชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565

24
การประกวดสิง่ประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดบัสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565

25
การประกวดสิง่ประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดบัภาค ประจ าปีการศึกษา 2565

26
การประกวดสิง่ประดษิฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดบัชาต ิประจ าปีการศึกษา 2565

27
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
องค์กร (SWOT)” ประจ าปีงบประมาณ

28
แผนการขับเคลือ่นนโยบายและแผนการ
ปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

29
ลงนามความร่วมมือ สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ

30
เพ่ิมประสทิธภิาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา

31
พัฒนาสว่นขยายระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจดัการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS

32
เตรียมความพร้อมสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 2564

33
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลยัการอาชีพพิชัย

34
รายงานการผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของ วก.พิชัย

35
พัฒนาปรับปรุงส านักงานศูนยบ่์มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลยัการ
อาชีพพิชัย

36
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการอบรม 
(การสร้างจติส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธรุกิจ

37
จดัหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เพ่ิมประสทิธภิาพการท างานฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ

38
สร้างความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษเข้า
ประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษา

39 อบรมเทคโนโลยใีหม่

40
พัฒนาปรับปรุงอ่างลา่งมือแผนกวิชา
ช่างยนต์

41
พัฒนาก้ันหอ้งวิชางานจกัรยานยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์

42 ปรับปรุงแผนกเครื่องกล

39 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

43 ศึกษาดงูานแผนกวิชาเครื่องกล

44
สง่เสริมสนับสนุน ก ากับดแูลใหม้ีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

45 ศึกษาดงูาน
46 ระดมทรัพยากรจดัหาเครื่องไส

47
ปรับปรุงหอ้งเรียนทฤษี แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน

48
ปรับปรุงหอ้งเครื่องมือ แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน

49
พัฒนาทกัษะวิชาชีพ สาขาเทคนิค
พ้ืนฐาน

50 ปรับปรุงแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

51
ปรับปรุงหอ้งสมุดวิทยาลยัการอาชีพพิชัย

52 งานสปัดาหห์อ้งสมุด
53 พัฒนาระบบงานหอ้งสมุด

54
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ้งปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์

55
ปรับปรุงหอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
สาขาเทคโนโลยดีจิทิสั แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

56
เชิญวิทยากรสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
พัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ

57
แข่งขันทกัษะวิชาชีพทางดา้น
คอมพิวเตอร์

58
ศึกษาดงูานนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

59
การจดัแสดงผลงานและประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์

60
จดัหาผู้เชี่ยวชาญใหค้วามรู้เก่ียวกับงาน
ช่างกลโรงงาน

61
บ ารุงดแูลสือ่และวัสดอุุปกรณ์การเรียน
การสอน

62
อบรมพัฒนาทกัษะทางดา้นดจิทิลัเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ของครูวิทยาลยัการอาชีพพิชัย

63
พัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีโดยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน

64 ศึกษาดงูานนักเรียน นักศึกษา ใหม่
65 ธนาคารโรงเรียน
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ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

66
พัฒนาคุณภาพในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

67
สง่เสริมก ากับดแูลใหผู้้เรียนไดฝึ้ก
ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

68
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

69
สมัมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 (ระดบั ปวช.)

70 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี
71 สมัมนานักศึกษาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี)

72
ศึกษาดงูานของครูและบุคลากรแผนก
วิชาเครื่องกล

73 พัฒนารถประหยดัน้ ามันเชื้อเพลงิ

74
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การจดัการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์75 พัฒนางานหลกัสตูรการเรียนการสอน

76
สมัมนาจดัท าโครงสร้างแผนการสอน
และตารางเรียนตารางสอน

77
อบรมใหค้วามรู้เรื่องสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียนของบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

78
อบรมเทคนิคการขับขี่ยานยนตเ์พ่ือ
ประหยดัน้ ามันเชื้อเพลงิ

79
พัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชา
ระยะสัน้ร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ

80 วันวิชาการ
81 นิเทศการสอนครูผู้สอน

82
การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้โดย
บูรณาการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

83
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

84
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
Pre V-NET ประจ าปีการศึกษา 2565

85
การประกวดวิชาโครงงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564

86 ตดิตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
87 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
88 ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา

89
แนะแนวศึกษาตอ่สายอาชีพระดบัชั้น 
ปวส.
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90
แนะแนวศึกษาตอ่สายอาชีพระดบัชั้น 
ปวช.

91 ประชุมผู้ปกครอง

92
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

93 อ าเภอยิม้เคลือ่นที่
94 อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์
95 อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่
96 ศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน fix it center

97
จดัซ้ือยาเวชภัณฑ์และเครื่องมิทาง
การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

98
ตรวจสขุภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

99
ตรวจคัดกรองสารเสพตดิในปัสสาวะ
ของนักเรียน นักศึกษา

100
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ตดิในสถานศึกษา

101 วันงดสบูบุหรี่
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ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

102
อบรมเชิงปฏิบัตกิารสง่เสริมการขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

103
เข้าค่ายพักแรมพิธปีระจ ากอบและ
ประดบัแถบสามสลีกูเสอืวิสามัญ ปี
การศึกษา 65

104 เดยแ์คมป์ประดบัแถบ 2 สี

105
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลกูเสอื)

106
เปิดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย

107
แข่งขันกีฬาสภีายในตา้ยภัยยาเสพตดิ 
วิทยาลยัการอาชีพพิชัย ครั้งที ่23

108 แข่งขันกีฬาสอีาชีวศึกษา ระดบัจงัหวัด
109 แข่งขันกีฬาสอีาชีวศึกษา ระดบัชาติ
110 แข่งขันกีฬาสอีาชีวศึกษา ระดบัภาค
111 ครอบครูช่างไหว้ครูสามัญ

112
ถวายเทยีนพรรษาและบ าเพ็ญตนเป็น
พุทธมามะกะ

113
ท าบุญครบรอบวันคลา้ยวันสถาปนา
วิทยาลยัการอาชีพพิชัย
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114
บวงสรวงทา่นพ่อพระยาพิชัยดาบหกั 
วิทยาลยัการอาชีพพิชัย

115
รองรับการประเมินหน่วยองค์การ
วิชาชีพ ประจ าปี 2564

116
วันคลา้ยวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ร.9

117
วันคลา้ยวันพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั ร.10

118
วันเฉลมิพระชนมพรรษา วันแม่แหง่ชาติ

119
วันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ
นางเจา้   สทุดิาฯ

120
สง่เสริมสนับสนุนดา้นกีฬาและ
นันทนาการตา้นภัยยาเสพตดิ

121
สง่เสริมระบบบริหารองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหง่ประเทศไทย

122
สง่เสริมระบอบประชาธปิไตยใน
สถานศึกษา

123 สบืสานประเพณีไทยลอยกระทง
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124
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มวิทยาลยัการอาชีพพิชัย

125
อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
นักศึกษาใหม่

126
ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดบริเวณจดุเสีย่ง
ภายในวิทยาลยั

127 โรงเรียนคุณธรรม

128
จดัท าประกันอุบัตเิหตหุมู่นักเรียน 
นักศึกษา

129
อบรมเชิงปฏิบัตกิารใหค้วามรู้ในการ
ป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(covid-19)

130 โปรแกรมระบบการเงิน

131
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

132
ยกระดบัชุมชนเสริมสร้างอาชีพ
ทางเลอืกใหแ้ก่ประชาชน

133
วัยใสใสใ่จสขุภาพป้องกันการตัง้ครรภ์
ก่อนวัยอันควร
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ล าดบัที่ โครงการ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

134
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันสารเสพตดิใน
สถานศึกษา

135
วัยเรียน  วัยใส ขับขี่ปลอดภัยหว่งใย
สขุภาพ

136
TO BE NUMBER ONE อาสาสมัคร
นักศึกษาวัยใส ใสใ่จผู้สงูอายุ

137
วัยเรียนชวนวิง่ มินิมาราธอนพิชัย ใส่
ใจสขุภาพ

138
ป่ันจกัรยานเสริมสร้างสขุภาพในถ่ินเรา
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รำยละเอียดโครงกำร 
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*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรและกำรศึกษำดูงำน………………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……หัวหน้ำงำนบุคลำกร…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……3 บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ………………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……16-20 เมษำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร เนื่องจำกเป็นกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรสอน กำรใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้ำนประสบกำรณ์ท ำงำน ด้ำนสังคม ปัจจุบันกำรพัฒนำบุคลำกรมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรศึกษำด้วยตนเองจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ล้วนเป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ให้บุคลำกรของโรงเรียน ซึ่งกำรพัฒนำจำกประสบกำรณ์ตรงให้กับบุคลำกร ผู้
ได้รับกำรพัฒนำจะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ได้รับควำมรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน ำควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ได้รับ 
กลับมำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน หรือพัฒนำงำนที่ตนเองรับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคลำกรวิชำชีพ   
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ร้อยละ 95 ผ่ำนกำรอบรมและพัฒนำตนเอง
ในวิชำชีพของตนเอง อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง 

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรอบรม
และพัฒนำตนเองในวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำน
หน้ำที่เพื่อน ำไปพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ 1 
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อย่ำงมีคุณภำพและภำยนอกโรงเรียน อย่ำง
น้อย จ ำนวนร้อยละ 90 ของจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด 

 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 

 
จ ำนวน 
(หน่วย 
คน) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/ใช้สอย 
-ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
-ค่ำท่ีพัก ผู้บริหำร 2 คน 
-ค่ำท่ีพัก ครู 31 คน 
-ค่ำท่ีพักบุคลำกร 22 คน 

 
55 
2 
31 
22 

 
55 x 3 วัน x 240 บำท 
2 X 2 วัน x 800 บำท 
31 x 2 วัน x 600 บำท 
22 X 2 วัน x 550 บำท 

 
39,600 
3,200 
37,200 
24,200 

จ ำนวน
บุคลำกรอำจมี
กำร
เปลี่ยนแปลง 
 

   104,200  
2.ค่ำวัสดุ     
3.ค่ำจ้ำงเหมำ 
-ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำงไม่ประจ ำทำง 

 
1คันX3
วัน 
 

 
20,000 
 

 
60,000 
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   60,000  
4.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
-ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
-ค่ำป้ำยอบรม ขนำด 120 X100 ซม. 
-ค่ำของที่ระลึกสถำนประกอบกำร 

 
55 ชุด 
1 ป้ำย 
3 ชิ้น 

 
300 บ 
500 บ 
2,000 บ 

 
16,500 
500 
6,000 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับ
ประเภท
กิจกรรม
พัฒนำ
บุคลำกรที่
วิทยำลัยฯจัด
ขึ้น 

   23,000  
   187,200  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำทุกคนได้รับกำรอบรมและ
พัฒนำตนเองในวิชำชีพของตนเอง 
อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง 

บุคลำกรได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ือ
น ำมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำร่วมกำรพัฒนำตนเองใน
วิชำชีพของตนเองร่วมกับหน่วยงำน
ภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ 
จ ำนวนร้อยละ 90 ของจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด 

บุคลำกรมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้รับ
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรอบรมและพัฒนำตนเองในวิชำชีพของตนเอง 
อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง 
12.2  บุคลำกรได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ือน ำมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………จัดซื้อพวงมำลำ ช่อดอกไม้เนื่องในงำนพิธี………………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……หัวหน้ำงำนบุคลำกร…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน

ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ……………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        เนื่องจำกวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเป็นสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน และมีกำรร่วมพิธีต่ำงๆกับทำง
ชุมชน ได้แก่ อ ำเภอ และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆภำยในชุมชนอยู่เสมอ ซึ่งในกำรร่วมงำนแต่ละครั้งจะเป็นงำน
พิธี ได้แก่ กำรวำงพำนพุ่ม กำรวำงพวงมำลำ หรือกำรแสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำสต่ำงๆ ดังนั้น วิทยำลั ยฯมี
ควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรจัดหำพวงมำลำ พำนพุ่มหรือช่อดอกไม้ในกำรร่วมงำน จึงได้จัดท ำ
โครงกำรดังกล่ำวนี้เพื่อจัดเตรียมวัสดุไว้ให้เพียงพอต่อกำรร่วมพิธีกับทำงชุมชน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ือจัดซื้อพวงมำลำ ร่วมงำนพิธีร่วมกับชุมชน ได้แก่ งำนวันที่ 23 ตุลำคม วันที่ 5 ธันวำคม  และวันที่ 7 
เมษำยน  
2.  เพ่ือจัดซื้อพำนพุ่ม ร่วมงำนพิธีร่วมกับชุมชน ได้แก่ วันที่ 28 กรกฎำคม  วันที่ 3 มิถุนำยน วันที่ 12 
สิงหำคม  
3.  เพ่ือจัดซื้อช่อดอกไม้ร่วมแสดงควำมยินดี เนื่องในโอกำสต่ำงๆร่วมกับทำงชุมชน อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 ช่อ 
 
 
 

โครงกำรที่ 2 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

จัดซื้อพวงมำลำ พำนพุ่มดอกไม้ และช่อดอกไม้ เพ่ือ
ร่วมงำนกับทำงชุมชน หรือร่วมแสดงควำมยินดี
เนื่องใจโอกำสต่ำงๆ อย่ำงน้อยจ ำนวน 10 ชิ้น 

วิทยำลัยฯ มีงบประมำณส ำหรับจัดซื้อพวงมำลำ 
พำนพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้เพ่ือใช้ในกำร่วมงำน
กิจกรรมกับทำงชุมชน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
1  พวงมำลำ พำนพุ่ม เนื่องในงำนพิธี 
2. ช่อดอกไม้แสดงควำมยินดี 

 
6 ชิ้น 
5 ชิ้น 

 
1000 
800 

 
6,000 
4,000 

 

รวมทั้งสิน้   10,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) มีพวงมำลำ พำนพุ่มดอกไม้ และช่อ
ดอกไม้ เพ่ือร่วมงำนกับทำงชุมชน 
หรือร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องใน
โอกำสต่ำงๆ  

วิทยำลัยฯ มีงบประมำณส ำหรับจัดซื้อ
พวงมำลำ พำนพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้เพ่ือ
ใช้ในกำรร่วมงำนกิจกรรมกับทำงชุมชน 

ผลลัพธ์ (Outcome) จัดซื้อพวงมำลำ พำนพุ่มดอกไม้ และ
ช่อดอกไม้ เพ่ือร่วมงำนกับทำงชุมชน 
หรือร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องใน
โอกำสต่ำงๆ อย่ำงน้อยจ ำนวน 10 
ชิ้น 

วิทยำลัยฯมีสัมพันธภำพที่ดีร่วมกับทำง
ชุมชน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  วิทยำลัยฯมีงบประมำณส ำหรับจัดซื้อพวงมำลำ พำนพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้เพ่ือใช้ในกำรร่วมงำนกับทำง
ชุมชน 
12.2  วิทยำลัยฯมีสัมพันธภำพที่ดีร่วมกับทำงชุมชน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………พัฒนำระบบงำนบุคลำกร………………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……หัวหน้ำงำนบุคลำกร…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……3 บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ………………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565……………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกร ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ส ำนักงำน ได้แก่ คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์เอกสำรในกำรใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงมีควำม
จ ำเป็นต้อง จัดหำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนให้  
เพียงพอ และพร้อมต่อกำรใช้งำน และเพ่ือเก็บข้อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับระบบงำนบุคลำกรของวิทยำลัยอย่ำงเป็น
ระเบียบระบบและเพ่ือ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงำนบุคลำกรของวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร ต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
๑.  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จ ำนวน  ๑ ชุด 
๒.  เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนระบบงำนบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
๓.  เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบงำนบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 3 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด  
                     CPU INTEL CORE 17-10700KF LGA 1200 

M/B.Z(1200) ASROCK B460 STELL 
LEGEND 

SSD 240 GB 
2 GB DDR3 GT610 
Monitor 21.5” ACER  
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy 
1 TB HDD WD. 
RAM DDR4(2666) 8GB 
K/B, Mouse (2in1) USB LOGITECH 
DVD RW SATA 24X LITE-ON 
Power Supply 450watt 
Cooler Fun CPU 

2. เครื่องพิมพ์เอกสำร จ ำนวน 1 เครื่อง 

๑.  กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลงำนบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…  

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
CPU INTEL CORE I7-1007KF LGA 1200 

M/B.Z(1200) ASROCK B460 STELL 
LEGEND 

SSD 240 GB 

2 GB DDR3 GT610 

Monitor 21.5” ACER  
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy 

1 TB HDD WD. 

RAM DDR4(2666) 8GB 

K/B, Mouse (2in1) USB LOGITECH 

DVD RW SATA 24X LITE-ON 

Power Supply 450watt 
Cooler Fun CPU 

 
1 

 
ชุด 

 
30,000 

 
30,000 

3  เครื่องพิมพ์เอกสำร  1 เครื่อง 3,500 3,500 
รวมทั้งสิ้น   33,500 33,500 

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

เครื่องพิมพ์เอกสำรที่รองรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนระบบงำนบุคลำกร 
จ ำนวน ๑ เครือ่ง 
 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนบุคลำกรมีระบบ
และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

มีอุปกรณ์ส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
และมีควำมพร้อมมำกข้ึน 
 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็วและถูกต้องตำม
ระเบียบ 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงำนบุคลำกรเป็นระบบระเบียบมำกขึ้น 
12.2  กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ติดต่อรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………ปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ………………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……หัวหน้ำงำนบุคลำกร…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน

ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ……………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        ปัจจุบันป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำของวิทยำลัยฯ จ ำนวน ๓ ป้ำยนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลง
บุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆเนื่องจำกมีกำรย้ำยสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งไปยังต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
หรือเหตุผลอื่นๆ ท ำให้ข้อมูลที่ปรำกฏในป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นงำน
บุคลำกร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลบุคลำกรในป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำร
สถำนศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงป้ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือแสดงถึงสำยงำนกำรบริหำร 
ผังโครงสร้ำงสถำนศึกษำ เพ่ือควำมสะดวกส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ือปรับปรุงผังองค์กรให้มีควำมเป็นปัจจุบัน ทั้งภำยในสถำนศึกษำและระดับอำชีวศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
1. ป้ำยแผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัย

กำรอำชีพพิชัย ขนำด 250 X 200 ซม 
จ ำนวน 1 ป้ำย 

บุคลำกรที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถติดต่องำนกับ
บุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ 4 
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2.  ป้ำยแผนภูมิบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ขนำด 200 
X 150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 

     3  ป้ำยคณะกรรมกำรวิทยำลัย  ขนำด   200 X    
         150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 
   4   ป้ำยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
        ขนำด  200 X 150 จ ำนวน 1 ป้ำย 

 
9.กิจกรรม/วธิีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนมุัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……           

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 

 
1 ป้ำย 
 

 
1,500 
 

 
1,500 
 

ชนิดป้ำยโฟม
บอร์ด 
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1. ป้ำยแผนภูมิบริหำร
สถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ขนำด 250 X 200 ซม จ ำนวน 1 
ป้ำย 
2.  ป้ำยแผนภูมิบริหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ขนำด 200 X 150 ซม 
จ ำนวน 1 ป้ำย 
3         ป้ำยคณะกรรมกำรวิทยำลัย  
ขนำด   200 X   150 ซม จ ำนวน 1 
ป้ำย 
4   ป้ำยคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  ขนำด  200 X 150 
จ ำนวน 1 ป้ำย 
 

 
1 ป้ำย 
 
 
1 ป้ำย 
 
1 ป้ำย 

 
1,000 
 
 
1,000 
 
1,000 

 
1,000 
 
 
1,000 
 
1,000 

เป็นรำคำ
โดยประมำณ 

รวมทั้งสิ้น   4,500  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 
(Output) 

1. ป้ำยแผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ ขนำด 250 
X 200 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 

2. ป้ำยแผนภูมิบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ขนำด 200 
X 150 ซม จ ำนวน 1 ป้ำย 

     3  ป้ำยคณะกรรมกำรวิทยำลัย     
         ขนำด   200 X   150 ซม    
         จ ำนวน 1 ป้ำย 
   4   ป้ำยคณะกรรมกำรบริหำ สถำนศึกษำ ขนำด   
        200 X 150 จ ำนวน 1 ป้ำย 

บุคลำกรที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถ
ติดต่องำนกับบุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

มีปำ้ยแสดงแผนภูมิบริหำรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้ปกครองและบุคลำกรรับทรำบและ
เข้ำใจโครงสร้ำงท ำเนียบบุคลำกร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  ผู้ปกครองและบุคลำกรรับทรำบและเข้ำใจโครงสร้ำงท ำเนียบบุคลำกร 
12.2  บุคคลที่มำติดต่อรำชกำรสำมำรถติดต่องำนกับบุคลำกรได้ถูกต ำแหน่งที่รับผิดชอบ 
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12.3   มีป้ำยแสดงแผนภูมิบริหำรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 4 ป้ำย 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร: จัดพิธีมอบใบประกำศนียบัตรกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร 
ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำงสำวเจนจิรำ   มีชัย  
ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  โทรศัพท์  087-3143559 โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-3143559   E-mail Kwang_bang_rakkan@hotmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที ่1.1 ด้ำนควำมรู้  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำงๆที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มี
ควำมตะหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน  มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนิน
ชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม 2564 – กันยำยน  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมำณประเภทต่ำง ๆ ทั้งจำก
เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี และเงินรำยได้  ดังนั้น เพ่ือกำรด ำเนินงำน  
กำรจัดพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564  ในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช)  และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส)  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดเตรียมเอกสำรที่ส ำคัญอำทิเช่น
ใบประกำศนียบัตร  ปกใบประกำศนียบัตร  ใบระเบียนผลกำรเรียนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  รำยชื่อนักเรียน  
นักศึกษำที่เข้ำร่วมพิธีฯ พร้อมจัดหำสถำนที่ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือน ำ
นักเรียน  นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวในรูปแบบอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์และสนองนโยบำยกำรจัด
อำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพ่ือมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
2.  เพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมิใจแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.  เพ่ือควำมสำมัคคีและร่วมมือในอำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

โครงกำรที่ 5 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับชั้น (ปวช)  145  คน  ระดับชั้น (ปวส)  90  
คน 

1. นักเรียน  นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี
ควำมภำคภูมิใจและมีควำมมุ่งมั่นที่จะศึกษำเล่ำ
เรียนอย่ำงตั้งใจ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร      1                    
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร      3                  
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร        10              
4.ติดตำมและ
ประเมินผล          28              
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
            31             

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: งบประมำณ 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………  
 

 

   

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

 
1 มื้อ 

 

 
2,000 บำท 

 

 
2,000 บำท 

 

 
ส ำหรับประธำนในพิธีและ
แขกรับเชิญ 
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          2.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
 
          2.3 ค่ำเช่ำชุดครุย 

1 มื้อ 
 

1 ชุด 

1,000 บำท 
 

4,000 บำท 

1,000 บำท 
 

4,000 บำท 

ส ำหรับประธำนในและ
บุคลำกรพิธี 
ประธำนในพิธี 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
 
         3.1 กรอบรูปใส่เกรียติบัตรเรียนดี 
         3.2 หมึกพิมพ์ HP laser w1000 
          
         3.3 หมึกพิมพ์ Epson L385 
 
         3.4 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยพร้อมโครง
Backdrop รุ่นSignature 
         3.5 Backdrop รุ่น ขนำด3x3เมตร 
 
         3.6 ปำ้ยโฟมบอร์ดตัวอักษร “วันที่
00 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564” ขนำดกว้ำง 5 เมตร 2 
บรรทัดพร้อมติดตั้ง 
          3.7 ช่อโบว์เก้ 
 
 
 
 
           3.8 โอเอซิล 
           3.9 ดอกกุหลำบ(แห้ง) 
           3.10 ดอกคำเนชั่น(แห้ง) 
           3.11 ดอกไฮเดรนเยีย(แห้ง) 
           3.12 ดอกมัม(แห้ง) 
           3.13 แผ่นโฟม 
           3.14 ตำข่ำยพลำสติกสีด ำ 
           3.15 ลวดมัดเส้นเล็ก 
           3.16 เทียนแท่ง ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2ซม. สูง 24 ซม. 
           3.17 ถ่ำยไมค์ลอย 9V  

 
 

10 อัน 
1 หลอด 

 
1 ตลับ 

 
1 ชุด 

 
1 ชุด 

 
1 ป้ำย 

 
 
 

295 ช่อ 
 
 
 
 

30 ก้อน 
5 มัด 
5 มัด 
5 มัด 
4 มัด 
3 แผ่น 
3 เมตร 

1 กิโลกรัม 
1 คู ่

 
1 แพ็ค 

 
 

130 บำท 
1,000 บำท 

 
390 บำท 

 
6,700 บำท 

 
8,900 บำท 

 
3,000 บำท 

 
 
 

20 บำท 
 
 
 
 

35 บำท 
180 บำท 
190 บำท 
190 บำท 
160 บำท 
30 บำท 
55 บำท 
100 บำท 
190 บำท 

 
200 บำท 

 
 

1,300 บำท 
1,000 บำท 

 
390 บำท 

 
6,700 บำท 

 
8,900 บำท 

 
3,000 บำท 

 
 
 

5,900 บำท 
 
 
 
 

1,050 บำท 
900 บำท 
950 บำท 
950 บำท 
640 บำท 
90 บำท 
165 บำท 
100 บำท 
190 บำท 

 
200 บำท 

 
 
เรียนดี,คนด ี
ใช้ปริ้น รบ. เท่ำนั้น(สีด ำ) 
 
ใช้ปริ้นในประกำศ,วุฒิบัตร,
เกียรติบัตรเรียนดี 
ใช้เป็นฉำกหลัง ใช้งำนและ
จัดเก็บง่ำย 
ใช้เป็นฉำกหลัง ใช้งำนและ
จัดเก็บง่ำย 
เปลี่ยนวัน/เดือน/ปี/พ.ศ./ปี
กำรศึกษำ 
 
 
ติดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประธำน,แขกผู้รับเชิญและ
คณะผู้บริหำร บุคลำกร วก.
พิชัย 
 
ใช้ในบริเวรณพิธีทั้งหมด เช่น 
เวที/ซุ้มยินดี จ ำนวน 3 ซุ้ม 
ซุ้มประตูทำงเข้ำ และอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
ใช้บูชำพระพุทธ 
 
ใช้กับไมค์ลอย  

รวมทั้งสิ้น 30,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ระดับ ปวช. 145 
คน ระดับ ปวส. 90 คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับ
ประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีผู้เข้ำร่วมพิธีฯ จ ำนวนทั้งหมด 300 
คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมภำคภูมิใจและมี
ควำมมุ่งม่ันที่จะศึกษำต่ออย่ำงตั้งใจ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำอย่ำงภำคภูมิใจ 
12.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำแต่งกำยเรียบร้อยทุกคน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมพิธีฯออนไลน์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร: พัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนทะเบียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยนิรันดร์    แก้วบุญเรือง  ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร 
ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำงสำวเจนจิรำ   มีชัย  
ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  โทรศัพท์  087-3143559 โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-3143559   E-mail Kwang_bang_rakkan@hotmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ           ประเด็น
ที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้ทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สอศ. ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ เงื่อนไขที ่1 ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบ
รู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม 2564 – กันยำยน  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องจำกงำนทะเบียน ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร เป็นหน่วยงำนหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูล
ประวัตินักเรียน นักศึกษำเพ่ือรำยงำนของบประมำณประจ ำปี ตลอดจนกำรรับนักเรียน นักศึกษำใหม่ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 ทั้งในหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ตลอดจนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ถือเป็น
หัวใจหลักส ำคัญของวิทยำลัยฯ 

ปัจจุบันงำนทะเบียนประสบปัญหำขำดแคลนวัสดุส ำนักงำนที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรแก่ผู้ที่มำติดต่อ
รับบริกำร จำกประสบกำรณ์ท ำให้งำนทะเบียนไม่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิ
เต็มที ่

ดังนั้นงำนทะเบียนจึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนทะเบียน
ขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรโดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในกำรปรับปรุง
และบริหำรพัฒนำระบบงำน ซึ่งช่วยในกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำรปฏิบัติงำนอ่ืน
ให้ด ำเนินตำมมำตรกำร เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมอผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรที่ 6 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริกำร 
2.  เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบงำนทะเบียน 
3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนทะเบียน 

 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
1. ห้องทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงำน 
พอเพียงและมีคุณภำพไว้บริกำรบุคลำกรใน
วิทยำลัยฯ และบุคคลที่มำติดต่อรำชกำร 
 
 

1. บุคลำกรทุกฝ่ำยและบุคคลอ่ืนที่มำติดต่อ 
รำชกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วด้วยควำมพึง
พอใจ 
2. ผู้ปฏิบัติงำนได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และ 
ได้ประสิทธิผลของงำน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร      21       
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร      28       
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร       1      
4.ติดตำมและประเมินผล       20      
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
       30      
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: งบประมำณ 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
 

 

   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

    

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 กรอบรูปใส่เกรียติบัตรเรียนดี 
         3.2 กระดำษกำร์ดขำว A4 ขนำด
150 แกรม 
         3.3 หมึกพิมพ์ รุ่น HP laser 
1000w 
         3.4 หมึกพิมพ์ รุ่น Epson L385  
(สีด ำ/สีเหลือง/สีฟ้ำ/สีแดง        
         3.5 ไส้แฟ้มใส่เอกสำร ORCA A4 
SP-040                   
         3.6 แฟ้มซองขยำยข้ำง A4 ผูก
เชือก ตรำช้ำง 
         3.7 กำวลำเท็กซ์ TOA ขนำด 4 
ออนซ์  
 
 
         3.8 กระดำษถ่ำยเอกสำร 
A4/70G/500 idea max  
 
 
          3.9 กระดำษถ่ำยเอกสำรสี ขนำด 
A4/80G (สีเขียว) 
 
 
 

 
12 อัน 
2 ห่อ 

 
2 หลอด 

 
4 หลอด 

 
50 กล่อง 

 
24 แฟ้ม 

 
24 กระปุก 

 
 
 

31 รีม 
 
 

 
1 ห่อ 

 
 
 
 

1 ห่อ 

 
130 บำท 
100 บำท 

 
1,000 บำท 

 
390 บำท 

 
 17 บำท 

 
16 บำท 

 
14 บำท 

 
 
 

98 บำท 
 
 
 

180 บำท 
 
 
 
 

180 บำท 

 
1,560 บำท 
200 บำท 

 
2,000 บำท 

 
1,560 บำท 

 
850 บำท 

 
384 บำท 

 
336 บำท 

 
 
 

3,038 บำท 
 
 
 

180 บำท 
 
 
 
 

180 บำท 

 
เรียนดีในวันไหว้ครู 
 
 
ใช้ปริ้น รบ. เท่ำนั้น(สีด ำ) 
 
ใช้ปริ้นเกียรติบัตรเรียนดี 
 
ใช้ใส่ รบ.1 , รบ.2 ส ำหรับ
ฉบบัจริง และฉบับส ำเนำ 
ใช้ใส่ รบ.1 ส ำหรับฉบับจริง 
 
ใช้ติดรูปกับ รบ.1 ส ำหรับ
ฉบับจริง และฉบับส ำเนำ 
และ รบ.1 (กรณีสูญหำยและ
ช ำรุด) 
ส ำหรับปริ้นหรือถ่ำยส ำเนำ
แบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ บัตร
ลงทะเบียนตลอดกำรศึกษำ 
 
ใช้ปริ้นหรือถ่ำยใบสมัครเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ปวส. 
ใช้ปริ้นหรือถ่ำยใบสมัครเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ปวช. 
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          3.10 กระดำษถ่ำยเอกสำรสี 
ขนำด A4/80G (สีชมพู) 
 
           3.11 ซองเอกสำรน้ ำตำล 555 
BA 9*12 นิ้ว3/4 ขยำยข้ำงพิมพ์ครุฑ 
           3.12 ซองขำวพิมพ์ครุฑ 555 
ขนำด108*235 
 
           3.13 กระดำษกำวย่นแกนใหญ่ 
ARROW12หลำ ขนำด1.5 นิ้วคละสี 
 
           3.13 ตรำปั๊มวันที่เลขไทย 

 
 

10 มัด 
 

1 กล่อง 
 
 

10 ม้วน 
 
 

1 อัน 

 
 

85 บำท 
 

310 บำท 
 
 

30 บำท 
 
 

250 บำท 

 
 

850 บำท 
 

310 บำท 
 
 

300 บำท 
 
 

250 บำท 

 
 
ใช้ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
และตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ใช้เข้ำเล่มสรุปรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน 
อันเก่ำปีหมดอำยุแล้ว 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) งำนทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ใช้

ปฏิบัติงำน พอเพียงไว้บริกำร
บุคลำกรในวิทยำลัยฯ และบุคคล
ที่มำติดต่อรำชกำร 

บุคลำกรทุกฝ่ำยและบุคคลอ่ืนที่มำติดต่อ 
รำชกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วด้วย
ควำมพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงใจทุกคน ผู้ปฏิบัติงำนได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
และได้ประสิทธิผลของงำน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ระบบกำรให้บริกำรของงำนทะเบียนมีคุณภำพมำตรฐำน 
12.2 ผู้รับบริกำรได้รับกำรให้บริกำรของงำนทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว 
12.3 เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถำนศึกษำต่อสำรธำณะชน 
12.4 เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำรับบริกำรออนไลน์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร: ปกเกียรติบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยนิรันดร์     แก้วบุญเรือง  ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร 
ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำงสำวเจนจิรำ   มีชัย  
ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  โทรศัพท์  087-3143559 โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-3143559   E-mail Kwang_bang_rakkan@hotmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที ่1.1 ด้ำนควำมรู้  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำงๆที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มี
ควำมตะหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน  มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนิน
ชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม 2564 – กันยำยน  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องด้วยงำนทะเบียนได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรจัดซื้อปกประกำศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือเสร้ำงควำมภำคภูมิใจกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และแสดงควำมชัดเจนของระดับชั้นปี 
ประเภทวิชำที่ส ำหรับกำรศึกษำ งำนทะเบียนจึงจัดท ำโครงกำรปกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพ่ือมอบปกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
2.  เพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมิใจแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.  เพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่นของระดับชั้นที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับชั้น (ปวช)  145  คน  ระดับชั้น (ปวส)  90  
คน 

1. นักเรียน  นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี
ควำมภำคภูมิใจและมีควำมมุ่งมั่นที่จะศึกษำเล่ำ
เรียนอย่ำงตั้งใจ 

โครงกำรที่ 7 
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร      1                    
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร     8                 
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร      13              

4.ติดตำมและประเมินผล      31              
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
        3            

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: บกศ. 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
         3.1 ปกเกียรติบัตร ขนำด A5 
พร้อมตรำโลหะติดหน้ำปก  
(ตรำอำชีวศึกษำ) มีสกรีนหน้ำปก   
         3.2 ปกเกียรติบัตร ขนำด A5 
พร้อมตรำโลหะติดหน้ำปก  
(ตรำอำชีวศึกษำ) มีสกรีนหน้ำปก   

 
 150 ปก 

 
 

94 ปก 
 

 
90 บำท 

 
 

90 บำท 
 

 
13,050 บำท 

 
 

8,100 บำท 
 

 
สีน้ ำเงิน (ส ำหรับ ปวช.) 
 
 
สีแดง (ส ำหรับ ปวส.) 
 
  

รวมทั้งสิ้น 21,150 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ระดับ ปวช. 145 
คน ระดับ ปวส. 90 คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำรับปกเกียรติบัตร
ในพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำร
ศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีผู้เข้ำร่วมพิธีฯ จ ำนวนทั้งหมด 300 
คน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมภำคภูมิใจและมี
ควำมมุ่งม่ันที่จะศึกษำต่ออย่ำงตั้งใจ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกคนที่เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรได้รับปกเกียรติบัตร 
12.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและวุฒิทำงกำรศึกษำแต่งกำยเรียบร้อยทุกคน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมพิธีฯออนไลน์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร: โครงกำรพัฒนำระบบบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : พัฒนำระบบบัญชี  ฝ่ำย บริหำรทรัพยำกร  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำงสุกัญญำ  หิสวำณิชย์   
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบัญชี    โทรศัพท์  087-1952666  โทรสำร   055-832043 ต่อ 0 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-1952666  E-mail  sukanyataak@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล นำงสำววิภำวัลย์  ครุฑทอง 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นที่ 2.3 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  สอศ. ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ:พันธกิจที่ 3  บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่2 ควำมมีเหตุผล เงื่อนไขท่ี 1 ควำมรู้ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

วันจันทร์ที่ 4  มกรำคม 2565  
5. สถำนที่ด ำเนินงำน :  
          วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

     ปัจจุบันนี้ภำครัฐได้น ำระบบปฏิบัติกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) 
มำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งแต่กำรบริหำรงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำย กำรรับและน ำส่ง กำร
ควบคุมสินทรัพย์และกำรจัดท ำบัญชี ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเข้ำในระบบจะถูกประมวลออกมำเป็นรำยงำนประเภท
ต่ำงๆ ท ำให้ในระบบมีรำยงำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก ที่ต้องเรียนรู้วิธีกำรเรียกรำยงำน และประโยชน์ของรำยงำน
แต่ละประเภท น ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน และบริหำรงบประมำณในระยะแรกของกำรน ำระบบปฏิบัติกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) มำใช้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับปัญหำกำร
เปลี่ยนถ่ำยบุคคลำกร ท ำให้มีปัญหำทั้งด้ำนบุคลำกรไม่เพียงพอ บุคลำกรไม่มีประสบกำรณ์และปัญหำที่เกิด
จำกกำรปรับปรุงระบบงำนของกรมบัญชีกลำงที่ต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจจำกหนังสือสั่งกำรใหม่ๆ ท ำให้บันทึก
ข้อมูลไม่ถูกต้องตำมกระบวนกำรท ำงำน ส่งผลต่อกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมของวิทยำลัยมำอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำ
ด้ำนนโยบำย กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนบัญชีและน ำมำใช้ในกำร
ประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แต่ยังไม่บังเกิดผลเท่ำท่ีควร 

     งำนบัญชี เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน ดังกล่ำว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิทยำลัย
จึงจัดโครงกำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนอื่น เพ่ือสนับสนุนงำนบัญชี  ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  มีควำมปลอดภัย 
และเป็นกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำระบบกำรท ำงำน ให้มีควำมถูกต้อง 

โครงกำรที่ 8 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 7.1 เพ่ือส่งเสริมให้งำนบัญชีทรำบวิธีกำรบันทึกบัญชี วิเครำะห์งบทดลอง และรำยงำนกำรเงินในระบบ

ที่เก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน ที่มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
 7.2 เพ่ือให้งำนกำรเงินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำบัญชี 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ทั้ง 3 งำน  

งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  
ได้รับประโยชน์ และมีควำมเข้ำใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำมขออนุมัติ,อนุญำต
จัดซื้อวัสดุ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… - - -  
2.ค่ำใช้สอย/…… - - -  
3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
3.1 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 10 
3.2 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 35 
3.3 กระดำษถ่ำยเอกสำร 
A4/70G/500 IDEA MAX 

 
 

20 
10 
20 
 

 
 
8 
13 
98 
 

 
 

160 
130 

1,960 
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3.4 เครื่องเย็บ NO.10 MAX HD-
10 
3.5 เครื่องเย็บ NO.35 ตรำช้ำง 
DS-45N 
3.6 คลิบหนีบหูด ำพับ ตรำช้ำง 
เบอร์ 109 
3.7 สมุดเสนอเซ็นต์ 
3.8 หมึก TONER-RE BROTHER 
TN-2380 HERO เทียบ 
3.9 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีแดง M 790   
3.10 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีเหลือง Y 790 
3.11 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีน้ ำเงิน C790   
3.12 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีด ำ BK 790   
3.13 กล่องพลำสติกล้อเลื่อนเก็บ
เอกสำร  ควำมจุ 160 ลิตร 

 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
4 

 
68 
 

109 
 

35 
 

101 
750 

 
360 

 
360 

 
360 

 
360 

 
286 

 
136 

 
109 

 
70 
 

101 
750 

 
360 

 
360 

 
360 

 
360 

 
1,144 

 
รวมทั้งสิ้น   6,000 บำท  

 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ตรวจสอบไดร้้อยละ 50 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและ
ปฏิบัติงำนด้ำนระบบงบประมำณ ได้สอดคล้อง
กับนโยบำย    

ผลลัพธ์ (Outcome) งำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนพัสดุ  
จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ได้รับประโยชน์ 3 งำน 

บุคลำกรมีวัสดุต่ำงๆพอเพียงในกำรบริหำร
จัดกำรและมคีวำมเข้ำใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 งำนบัญชี งำนกำรเงิน และงำนพัสดุวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับประโยชน์ 
12.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
12.3 งำนบัญชี  งำนกำรเงิน  งำนพัสดุ มีวัสดุต่ำงๆพอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรและมีประสิทธิภำพ 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
13.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (PDCA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี      
ต ำแหน่ง   ครู คศ.2    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……086-9299328…………………..….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมยุรฉัตร  ยำกองโค             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที ่3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสนสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ   

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขที ่1 เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำง

รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน
และควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 เมษำยน 2565 – 30 พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ด้วยงำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เป็นงำนที่ส ำคัญงำนหนึ่งของวิทยำลัยฯ 
ที่ต้องด ำเนินกำรควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และเป็นงำนที่มีหน้ำที่ให้บริกำรแก่นักเรียน และ
บุคลำกรภำยในวิทยำลัย จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพัสดุ เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและ 
สนับสนุนงำนของทุกกลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรไปตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงกำรที่ 9 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำพัสดุ(จัดซื้อ-จัดจ้ำง) ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. เพ่ือพัฒนำงำนพัสดุให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 51 คน งำนต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัยได้รับวัสดุที่ต้องกำรตำม

กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่งำนพัสดุด ำเนินกำรจัดหำให้ 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร       √      

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร       √      

3. ด ำเนินโครงกำร         √     

4.ติดตำมและประเมินผล        √     

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

       √     

 10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………    งบ สอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/ หมึกเติม Canon สีด ำ รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีน้ ำเงิน รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีแดง รุ่น 790 
หมึกเติม Canon สีเหลือง รุ่น 790 
กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80G/500 
สมุดทะเบียนรับ A4 ปกเคลือบ 
กระดำษดำษปก A4/180/100 คละสี 
ปำกกำ Maker 
ปำกกำน้ ำเงิน 

2 กล่อง 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
1 กล่อง 
10 รีม 
4 เล่ม 
6 ห่อ 
5 แท่ง 
1 กป. 

324.00 
324.00 
324.00 
324.00 
112.00  
66.00 
135.00 
50.00 
288.00 

648.00 
648.00 
648.00 
324.00 

1,120.00 
264.00 
810.00 
250.00 
288.00 

 

รวมทั้งสิ้น  5,000.00  



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
จ ำนวน 51 คน 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมระเบียบงำนพัสดุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

บุคลำกร ได้รับกำรจัดสรรวัสดุตำมควำม
ต้องกำร 

งำนพัสดุมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1. งำนต่ำงๆได้รับวัสดุตำมที่ต้องกำร 
12.2. งำนพัสดุมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งข้ึน 
 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:  โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชัยฤกษ์  ภุมรำดี      
ต ำแหน่ง   ครู คศ.2    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……086-9299328…………………..….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมยุรฉัตร  ยำกองโค             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรด้ำนอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 3.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อ 2.3.3  ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ   

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขที ่1 เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำง

รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน
และควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ด้วยงำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยำนพำหนะของ
ทำงรำชกำร ซึ่งรถยนต์มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ด ำเนินงำนเป็นยำนพำหนะส ำหรับเดินทำงของทำงรำชกำร งำน
พัสดุจึงได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญในเรื่องของกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้มีควำม
พร้อมส ำหรับใช้ในทำงรำชกำรอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในทุกๆด้ำน ในเรื่องของกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมรถยนต์
รำชกำร รวมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์รำชกำรให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรที่ 10 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือกำรส ำรวจและตรวจสอบควำมช ำรุด บกพร่อง ของรถยนต์รำชกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรซ่อมแซม 

และบ ำรุงรักษำให้มีกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรเดินทำงรำชกำรของวิทยำลัยฯ ต่อไป 
2. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและลดงบประมำณในกำรซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอะไหล่ หำกมีกำรตรวจสอบ 

บ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำรอยู่ตลอด 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 51 คน บุคลำกร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้รถยนต์รำชกำร 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ด ำเนินโครงกำร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.ติดตำมและประเมินผล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………    งบ สอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/รถยนต์รำชกำร วทิยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย 

8 คัน 6,250.00 50,000.00  

รวมทั้งสิ้น  50,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
บุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
จ ำนวน 51 คน 

บุคลำกร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้รถยนต์รำชกำร 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

บุคลำกร มีรถยนต์รำชกำรเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้งำนในทำงรำชกำร 

รถยนต์รำชกำรมีสภำพสมบูรณ์ และปลอดภัยต่อ
กำรใช้งำน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1. รถยนต์รำชกำรมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนของบุคลำกร 
12.2. รถยนต์รำชกำรมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำนของบุคลำกร 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร: จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  
ประสำนงำน ชื่อ-สกุล นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์   โทรสำร   055-832043 ต่อ 0 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  0833197289  E-mail  krangkrai009@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล นำงสำววรัญชลี  ไชโย 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นที่ 2.3 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  สอศ. ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :พันธกิจที่ 3  บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่1 ควำมพอประมำณ เงื่อนไขที ่1 ควำมรู้ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

วันจันทร์ที่ 14  กุมภำพันธ์ 2565  
5. สถำนที่ด ำเนินงำน :  
          วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
     กำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ถือเป็นอีกหนึ่งในกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและควำม
เคลื่อนไหวต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำร สอน 
ข้อมูลข่ำวสำรและเกร็ดควำมรู้ต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทรำบ ก่อให้เกิดควำมรู้ และควำม
เข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยกับชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆ อันจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือ 
ร่วมใจกัน ในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำและภำรกิจต่ำงๆ ของ 
      วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยให้ด ำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 
จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรบริหำรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย พบว่ำ วิทยำลัย กำรอำชีพ
พิชัย มีกำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยกว่ำกิจกรรมด้ำนอ่ืนๆ ขำดกำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
และผลกำรด ำเนินงำนให้ชุมชนทรำบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย จึงได้ จัดท ำโครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง โรงเรียนและชุมชน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของวิทยำลัยผ่ำนทำงเว็บไซต์วิทยำลัย วำรสำรแผ่น 
พับและป้ำยประชำสัมพันธ์วิทยำลัยในโอกำสต่ำง ๆ  

โครงกำรที่ 11 
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7.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ชุมชนและ 
หน่วยงำนต่ำงๆ  

 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษำ 
ประชำชน  ร้อยละ 80  

วำรสำร ข่ำวสำร แผ่นพับหรือข้อมูล ข่ำวสำรสำรสนเทศ 
กำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย ให้แก่บุคคลทั้งภำยในและ
ภำยนอกได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหว 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… - - -  
2.ค่ำใช้สอย/…… - - -  
3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
3.1 ป้ำยไวนิล 
3.2 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 35 
3.3 กระดำษถ่ำยเอกสำร 
A4/70G/500 IDEA MAX 
3.4 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีแดง M 790   

 
 

13 
10 
15 
 
1 
 

 
 

200 
13 
98 
 

360 
 

 
 

2,600 
130 

1,470 
 

360 
 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำมขออนุมัติ,อนุญำต
จัดซื้อวัสดุ เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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3.5 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีเหลือง Y 790 
3.6 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีน้ ำเงิน C790   
3.7 หมึก Canon  G2010 
(PIXMA) สีด ำ BK 790   
3.8 สมุดเสนอเซ็น 
3.9 ปำกกำลูกลื่น สีน้ ำเงิน 
3.10 แฟ้มสันกว้ำง 3 นิ้ว 
3.11 ชั้นวำงเอกสำร 3 ชั้น 
3.12 ลิ้นแฟ้มพลำสติก  

1 
 
1 
 
1 
 
2 
10 
5 
1 
1 

360 
 

360 
 

360 
 

200 
20 
75 
205 
180 

360 
 

360 
 

360 
 

400 
200 
375 
205 
180 

รวมทั้งสิ้น   7,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 
บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกได้รับทรำบควำม
เคลื่อนไหวข้อมูลที่ประขำสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) จัดท ำวำรสำร ข่ำวสำร แผ่นพับหรือ
ข่ำวสำรสนเทศ ร้อยละ 80 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำร ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ใน
รูปแบบต่ำง ๆ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนให้ชุมชนทรำบ ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ท ำให้เกิดป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ จัดท ำวำรสำร ข่ำวสำร แผ่นพับหรือข้อมูล ข่ำวสำร
สำรสนเทศ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย ให้แก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหว 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
13.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (PDCA) 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนบริหำรงำนทั่วไป 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวดวงกมล   แบบกัน    ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร (งำนบริหำรงำนทั่วไป) 
ผู้ประสำนงำน   นำงสำวดวงกมล  แบบกัน     ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์  -        โทรสำร     -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   06-12658105     E-mail : kwang030732@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3   กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  3.1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  

ศธ. ข้อที ่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่  6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :   
พันธกิจที่ 4  สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :   
ห่วง 1  ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขที ่1  เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง

รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน
และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :   1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :  

เนื่องจำกปัจจุบันงำนบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรเพ่ือประโยชน์แก่งำนรำชกำร  ทั้งกำรรับ - ส่ง  หนังสือทำงรำชกำร  กำรควบคุมเอกสำรของทำง
รำชกำรภำยในหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องให้เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ  ทั้งนี้มีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องน ำเทคโนโลยีมำใช้ในระบบงำนสำรบรรณ  แต่เนื่องจำกปัจจุบันงำนบริหำรงำนทั่วไปขำด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในกำรรับ - ส่ง งำนทำงระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งำนบริหำรงำนทั่วไปจึง
จัดท ำโครงกำรขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนบริหำรงำนทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 
7.1 เพ่ือพัฒนำระบบงำนบริหำรงำนทั่วไปให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
7.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
7.3 เพ่ือกำรปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำรบรรณท่ีถูกต้อง 
7.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
 

โครงกำรที่ 12 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 

งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถให้บริกำรบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำและภำยนอก
สถำนศึกษำเรื่องงำนด้ำนเอกสำรได้ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
         1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 
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กิจกรรม จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 
1.หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรFUJI XEROX 4 หลอด 3,500.00 14,000.00  
2.หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON  003 
   - สีด ำ  EPSON  003 
   - สีเหลือง  EPSON  003 
   - สีน้ ำเงิน  EPSON  003 
   - สีแดง EPSON  003 

 
2 
1 
1 
1 

 
ขวด 
ขวด 
ขวด 
ขวด 

 
290.00 
290.00 
290.00 
290.00 

 
580.00 
290.00 
290.00 
290.00 

 

3.ตรำป๊ัมวันท่ี หมึกในตัว 1 อัน 160.00 160.00  
4.กระดำษA4 70G/500IDEA MAX 50 รีม 98.00 4,900.00  
5.แฟ้มสันกว้ำง3นิ้ว ตรำช้ำง112ขนำดA4 10 แฟ้ม 55.00 550.00  
6.แฟ้มสันกว้ำง3นิ้ว ตรำช้ำง112ขนำดF4 10 แฟ้ม 55.00 550.00  
7.แฟ้มเสนอเซ็นต์ 5 แฟ้ม 150.00 525.00  
8.ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง A4 6 เล่ม 40.00 240.00  
9.สมุดบัญชีปกเคลือบPVC 2A 4 เล่ม 38.00 153.00  
10.เทปโฟมกำว2หน้ำSCOTCH21 มม*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 ำตำลขยำยข้ำงKAขนำดA4 ครุท 1 มัด 220.00 220.00  
14.ลวดเสียบ อีซี่ No.E426(บรรจุ700ตัว) 1 กระปุก 85.00 85.00  
15.สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองA4 1 ห่อ 135.00 135.00  
16.ซองขำวพิมพ์ครุฑ555 2 กล่อง 310.00 620.00  
17.ตะกร้ำใส่เอกสำรเคลือบบิน 2 ชั้น 1 อัน 115.00 115.00  
18.สก๊อตเทปใสแกน 3 4⁄  นิ้ว SCOTCH 1 แถว 165.00 165.00  
19.แลคซีนแกนใหญ่ 8 หลำ 2 นิ้ว 3 ม้วน 28.00 84.00  

รวม 24,394.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร  งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณและระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร  งำนบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณและระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  ระบบงำนบริหำรงำนทั่วไปมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
12.2  กำรรับ – ส่งเอกสำรเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
13.2  รำยงำนสรุปควำมพึงพอใจ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร :  อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำนระเบียบงำนสำรบรรณและกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรของบุคลำกรของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวดวงกมล   แบบกัน    ฝ่ำย  บริหำรทรัพยำกร (งำนบริหำรงำนทั่วไป) 
ผู้ประสำนงำน   นำงสำวดวงกมล   แบบกัน     ต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย     โทรศัพท์  -       โทรสำร     -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   06-12658105     E-mail : kwang030732@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที่ 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
ศธ. ข้อที ่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่  6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :   
พันธกิจที่ 4  สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :   
ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนในอนำคตทั้งใกล้และไกล  

เงื่อนไขที ่1  เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน
และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :   วันที่ เมษำยน พ.ศ. 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กลไกส ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนรำชกำร คือ กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน  ซึ่งงำน
รำชกำรนั้นกำรติดต่อสื่อสำรจ ำเป็นต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นทำงกำร และเป็นลำยลักษณ์อักษร ตำมที่ก ำหนดไว้
ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พุทธศักรำช 2526 ซึ่งเป็นระเบียบแม่บท และต่อมำมี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหลำยครั้ง ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรหรือผู้ที่ท ำงำนสำยสนับสนุน ทั้งกำรบริหำรงำน งำน
วิชำกำร ฯลฯ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของกำรท ำงำนสำรบรรณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำร โต้ตอบหนังสือ บันทึกรำยงำนได้ซึ่งจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจภำษำในกำร
เขียน กำรเลือกใช้ถ้อยค ำให้มี ควำมเหมำะสม รวมทั้งเข้ำใจระเบียบงำนสำรบรรณ อย่ำงถูกต้อง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนนี้  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้
จัดท ำโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำน ระเบียบงำนสำรบรรณ และกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรในวิทยำลัยสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนที่ด ำเนินกำรอยู่ และ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เกิดประสิทธิภำพแก่หน่วยงำน และเป็นประโยชน์ต่อ
รำชกำรต่อไป 

โครงกำรที่ 13 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้และเข้ำใจในสำระส ำคัญและหลักกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
งำนสำรบรรณได้อย่ำงถูกต้อง  

7.2 เพ่ือให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจหลักส ำคัญของกำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรใช้ภำษำในกำร
เขียน ให้มีควำมกระชับ ถูกต้องชัดเจน  

7.3 เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันโดยกำรติดต่อ ปรึกษำ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ในกำรบริหำรเอกสำรภำยในหน่วยงำน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ครูจ ำนวน  30  คน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน  13 คน 
 

บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ  และเพ่ิมประสิทธิภำพ
ด้ำนงำนสำรบรรณและกำรเขียนหนังสือรำชกำร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         
         วันพุธที่  20 เมษำยน  พ.ศ .2565 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 

1 คน ชั่วโมงละ 600 บำท 
 

3,600 บำท จ ำนวน 6 ชม. 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1  ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          2.2  ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

 
 

43 คน 
 
 

 
มื้อละ 35 บำท 

 
มื้อละ 30 บำท  

 

 
1,505  บำท 

 
2,580  บำท 

 
 
 

2 มื้อ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1  คู่มือกำรฝึกอบรม   
          3.2  กระดำษเกียรติบัตรขอบทอง 
ขนำด A4  

 
43 เล่ม 
2 แพค 

 
เล่มละ 30 บำท 

แพคละ 240 บำท 

 
1,290  บำท 
480  บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   9,455  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ร้อยละ 80 เข้ำร่วมกำรพัฒนำ 
 

บุคลำกรร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำ 
และเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนงำนสำรบรรณ
และกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูจ ำนวน  30  คน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  13 คน 
 
 

บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพด้ำนงำนสำรบรรณและกำร
เขียนหนังสือรำชกำร 
 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ  
12.2  ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำรให้มีควำมถูกต้องตำมหลักกำรเขียนที่ดี 
12.3  ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
13.2  สรุปรูปเล่มโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร:…ปรับปรุงศักยภำพงำนกำรเงิน…………………………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…นำวำสนำ  สุขใจ……………………ฝ่ำย……บริหำรทรัพยำกร…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำงวำสนำ  สุขใจ……………………………………..…  
ต ำแหน่ง…หัวหน้ำงำนกำรเงิน……….โทรศัพท์………055-832043…………โทรสำร…055-832043… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  …089-6418755………….E-mail.…… koopicc@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนบริหำรจัดกำร 2.3.1กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  สอศ. ข้อที่ 6 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ 3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ ห่วง 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล   

เงื่อนไขท่ี 1 เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565……………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
………………งำนกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
เนื่องจำกงำนกำรเงินต้องกำรใช้วัสดุส ำนักงำน เพื่อให้งำนด้ำนกำรเงินเกิดประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรข้ึนชุดเบิกจ่ำยเงิน  
งำนกำรเงินตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงได้เสนอโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อจัดหำวัสดุส ำนักงำน เพื่อให้กำรเบิก
จ่ำยเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.เพื่อให้มีวัสดุส ำนักงำนที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
2.เพื่อให้งำนกำรเงินมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3.เพื่อกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็วในกำรเบิกจ่ำยเงิน 
 

 

 

โครงกำรที่ 14 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

วัสดุเพียงพอในกำรท ำงำน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
..........................1 มีนำคม 2565....................................... 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

 
   

2.ค่ำใช้สอย 
      2.1 อุปกรณ์ส ำนักงำน 

 
 

  
6,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น 6,000 บำท  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) มีวัสดุส ำนักงำนเพียงพอต่อกำรใช้
งำน 

เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนกำรเงิน 

ผลลัพธ์ (Outcome) งำนกำรเงินมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของงำน
กำรเงินมำกข้ึน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 งำนกำรเงินมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
12.2 กำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  เพ่ิมประสิทธิภำพงำนกำรเงิน 
13.2  ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำยเงิน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………กำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำน…………….….….. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร…………..……. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์…………………………………….…………………………..… 
ต ำแหน่ง……………พนักงำนรำชกำร(ครู)……………..…………….โทรศัพท์…………-………………โทรสำร….…-…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……………………-…………………………….E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที 2. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
             ศธ.ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
             สอศ.ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
  ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ 
  ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน 
  และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565……………………………..………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
………………ภำยในสถำนศึกษำ……………………………….…………………………………….…………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรปรับภูมิ
ทัศน์ นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ด ี
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่
ให้พร้อมใช้งำน งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ 
 

โครงกำรที่ 15 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำรสถำนที่ 
2. เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 
3. เพ่ือนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ดี 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร              
4.ติดตำมและประเมินผล                  
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                  

........................................ 1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565........................................................ 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:  งปม./ปวช. 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/      
2.ค่ำใช้สอย/ 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/  
3.1 รถตัดหญ้ำแบบเดินตำม 
3.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ 

 
3 คัน 

 

 
12,000.00 
14,000.00 

 
36,000.00 
14,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000.00      



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีใน
สถำนศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับ
กำรปรับภูมิทัศน์ กำรดูแล อำคำร
สถำนที่ 

- เพ่ือนักเรียนนักศึกษำ
และบุคลำกรมี
สุขภำพจิตที่ดี 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
     12.1  เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนศึกษำ 
     12.2   เพ่ือนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพจิตที่ดี 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
     13.1  บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร:…………………...…เปลี่ยนทรำยกรองระบบประปำ…………………….…………….……………….….. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร…………..……. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์…………………………………….…………………………..… 
ต ำแหน่ง……………พนักงำนรำชกำร(ครู)……………..…………….โทรศัพท์…………-………………โทรสำร….…-…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………….-……..……………………….E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที 2. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
             ศธ.ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
             สอศ.ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
  ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ 
  ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน 
  และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน 2565……………………………..………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

………………ภำยในสถำนศึกษำ……………………………….…………………………………….…………………………………… 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลระบบประปำที่ใช้ในกำรบริโภคและอุปโภคของบุคลำกร
และนักเรียนนักศึกษำให้มีควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะนั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้บุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำมีน้ ำบริโภคและอุปโภคท่ีสะอำดปลอดภัยและได้มำตรฐำน 

          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเปลี่ยนทรำยกรองระบบประปำ งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึง
ต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ 

 

 

โครงกำรที่ 16 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

- เพ่ือเปลี่ยนทรำยกรองน้ ำประปำ 
- เพ่ือควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะ 
- เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะ 
 

 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน:  จ้ำงเหมำช่ำงเปลี่ยนทรำยกรองปะปำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         

3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 

ขออนุมัติ,อนุญำต,เริ่ม
ด ำเนินกำร                   

4.ติดตำมและ
ประเมินผล                    

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

                    

 

........................................ 1 ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน 2565........................................................... 

 

 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:  งปม./ปวช. 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ เปลี่ยนทรำยกรองระบบประปำ 1 โครงกำร 10,000.00     10,000.00      
2.ค่ำใช้สอย/ 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/      
รวมทั้งสิ้น   10,000.00      

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือควำมสะอำดและถูก
สุขลักษณะ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เปลี่ยนทรำยกรองน้ ำประปำ 
 

 

- เพ่ือสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดีของ
นักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

     12.1  เพ่ือควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

     12.2  เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

     13.1  บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:…………………...…ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง…………….….….. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร…………..……. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์…………………………………….…………………………..… 
ต ำแหน่ง……………พนักงำนรำชกำร(ครู)……………..…………….โทรศัพท์…………-………………โทรสำร………-…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  …………………..-……………………………….E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที 2. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
             ศธ.ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
             สอศ.ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
  ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ 
  ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน 
  และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565……………………………..………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
………………ภำยในสถำนศึกษำ……………………………….…………………………………….…………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อมอำคำรและสถำนที่ กำรซ่อมบ ำรุง
ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง นั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียน
นักศึกษำและบุคลำกร 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ 
           

โครงกำรที่ 17 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
4. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
5. เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นกัเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน:  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร              
4.ติดตำมและประเมินผล                  
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                  

........................................ 1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565........................................................ 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:  งปม./ระยะสั้น 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/      
2.ค่ำใช้สอย/ 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/  
5.1 วัสดุ อุปกรณ ์ไฟฟ้ำ 

 
1 โครงกำร 

 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000.00      



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและ
ควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ
และแสงสว่ำง 

- เพ่ืออ ำนวยสะดวกและ
ควำมปลอดภัยให้
นักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
     12.1  ไดอุ้ปกรณ์ เครื่องมือ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
     12.2   เพ่ืออ ำนวยสะดวกและควำมปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
     13.1  บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…………………...…เปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง…………………….…………….……………….….. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร…………..….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยจักรพันธ์ กัณฑพงษ์………………………………….…………………………..…  
ต ำแหน่ง……………พนักงำนรำชกำร(ครู)……………..…………….โทรศัพท์…………-………………โทรสำร..…-…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………….-…..……………………….E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที 2. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
             ศธ.ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
             สอศ.ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
  ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ 
  ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน 
  และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน 2565……………………………..………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
………………ภำยในสถำนศึกษำ……………………………….…………………………………….…………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนรองรับควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรกับนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร กำรดูแลกำรเตรียมควำมพร้อม ในป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย นั้นเป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ ร่วมถึงป้องกันทรัพย์สินและอำคำร
ต่ำงๆ 
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อม ในเรื่องของกำรเปลี่ยนน้ ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึง
ต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ 
            
 

โครงกำรที่ 18 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
6. เพ่ือเปลี่ยนน้ ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง 
7. เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
8. เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำรต่ำงๆ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและ
นักเรียนนักศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน:  จ้ำงเหมำช่ำงเปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                   

4.ติดตำมและประเมินผล                    
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                    
........................................ 1 ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน 2565........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:  งปม./ปวส. 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ เปลี่ยนสำรเคมีถังดับเพลิง 
8.1 สำรเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

ขนำด 15ปอนด์ 
8.2 สำรเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 

ขนำด 10ปอนด์ 

 
15 ถัง 

 
7 ถัง 

 
700.00 

 
500.00     

 
10,500.00 

 
3,500.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/ 
 

   
3. ค่ำวัสดุ/      

รวมทั้งสิ้น   14,000.00      
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกร
และนักเรียนนักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - เปลี่ยนน้ ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง 
 

- เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำร
ต่ำงๆ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
     12.1  เพ่ือควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
     12.2  เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและอำคำรต่ำงๆ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
     13.1  บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…………กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนและสะอำดเรียบร้อย………………………….….. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำยจักรพันธ์  กัณฑพงษ์………………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร……….…..… 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล………นำยจักรพันธ์  กัณฑพงษ์……………………………………….……….…………………..…  
ต ำแหน่ง……………พนักงำนรำชกำร(ครู)……………..…………….โทรศัพท์…………-………………โทรสำร….…-…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………..-……………………………….E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที 2. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
             ศธ.ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
             สอศ.ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
  ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ 
  ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน 
  และควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565……………………………..………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
………………ภำยในสถำนศึกษำ……………………………….…………………………………….…………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
          ด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่ทำงรำชกำร กำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้สะอำดและเรียบร้อยกับสถำนศึกษำนั้นมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
มำก  ควำมสะอำด  ควำมเรียบร้อยจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี   
อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ จึงได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญในเรื่องของ 
อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ ให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้งำนในอยู่เสมอ  
          ดังนั้น เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
เตรียมควำมพร้อม ในเรื่องของกำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้สะอำดและเรียบร้อยกับสถำนศึกษำ งำนอำคำร
สถำนที ่จึงได้เห็นควำมส ำคัญจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯ 
 
 

โครงกำรที่ 19 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
9. เพ่ือให้อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุพร้อมใช้งำนในกำรท ำควำมสะอำด 
10. เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมท่ีดีให้กับสถำนศึกษำ 
11. เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

- ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดี
ให้กับสถำนศึกษำและสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน:  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                        

 
........................................ 1 ตุลำคม 2564 – 30 กรกฎำคม 2565........................................................ 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:    งปม./ปวส. 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/ งำนบ้ำนงำนครัว 1 โครงกำร 45,000.00     45,000.00      
รวมทั้งสิ้น   45,000.00      

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) - ผู้บริหำร/ครู บุคลำกร     48  คน 

- นักเรียน นักศึกษำ         630 คน 

- เ พ่ือควำมสะอำดและ
สภำพแวดล้อมที่ดีให้กับ
สถำนศึกษำและสุขภำพ
กำยและสุขภำพจิตที่ดี
ของนักเรียนนักศึกษำ
และบุคลำกร 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดี
ให้กับสถำนศึกษำ 
 

 

- เ พ่ื อสุ ขภำพกำยและ
สุ ข ภ ำ พ จิ ต ที่ ดี ข อ ง
นักเรียนนักศึกษำและ
บุคลำกร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
     12.1 เพ่ือควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับสถำนศึกษำและสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของ
นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
     12.2  เพ่ือสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษำและบุคลำกร 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
     13.1  บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:………มุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……หัวหน้ำงำนบุคลำกร…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน

ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ……………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ ณ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย และเป็นผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ถือเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมำก
ด้วยประสบกำรณ์กำรท ำงำน จึงนับได้ว่ำเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำและคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงยิ่ง 
ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรตอบแทนคุณงำมควำมดี ที่ข้ำรำชกรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร ได้อุทิศตน เสียสละต่อรำชกำรตลอดมำ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุ คลำกรเหล่ำนี้ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร ควรได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ ให้ควำมสนใจและให้ควำมส ำคัญ อันจะท ำให้เกิดขวัญก ำลังใจ
ที่จะสร้ำงสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชำติต่อไป ดังนั้น งำนบุคลำกร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวนี้ จึงได้จัดท ำโครงกำรมุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะเกษียณอำยุได้รับควำมภำคภูมิใจในกำร
ท ำงำนที่ได้รับมำเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ือจัดงำนมุทิตำจิต ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2.  เพ่ือเป็นกำรตอบแทนคุณงำมควำมดีของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ที่
จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๕  

โครงกำรที่ 20 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
จัดงำนมุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำร จ ำนวน ๑ ครั้ง 

วิทยำลัยฯได้มีโอกำสจัดงำนเพ่ือแสดงควำมร ำลึกใน
คุณงำมควำมดีของผู้ปฏิบัติรำชกำร ณ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…  
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…… 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/……… 
1  ค่ำของที่ระลึกมอบแก่ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร 
2. ค่ำเบ็ดเตล็ดและตกแต่งสถำนที่ 
3.  ค่ำอำหำรผู้ร่วมงำน 
4.  ค่ำกำรแสดง 

 
1 ชิ้น 

 
2,000 
 
20,000 
30,000 
10,000 

 
2,000 
 
20,000 
30,000 
30,000 

 

รวมทั้งสิ้น   82,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) จดังำนมุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

วิทยำลัยฯได้มีโอกำสจัดงำนเพ่ือแสดง
ควำมร ำลึกในคุณงำมควำมดีของผู้ปฏิบัติ
รำชกำร ณ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีกำรจัดงำนมุทิตำจิต ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร 

ผู้เกษียณอำยุรำชกำรเกิดควำมภำคภูมิใจ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีกำรจัดงำนมุทิตำจิต ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ปรับปรุงและพัฒนำระบบเสียงตำมสำยภำยในวิทยำลัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
ประสานงาน ชื่อ-สกุล นายเกรียงไกร  สุทําแปง 
ตําแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   โทรสาร   055-832043 ต่อ 0 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  0833197289  E-mail  krangkrai009@hotmail.com 
เจ้าหน้าที่งาน ชื่อ-สกุล นางสาววรัญชลี  ไชโย 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  : ด้ำนที ่2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ… 
               ประเด็นที่  2.3 ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเสริมให้
ทุกภำคมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ……สอศ. ข้อที่…6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้…………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 3 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่ 2  เงื่อนไขท่ี  1 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
    เดือน ตุลำคม  2564 – กันยำยน 2565 งบประมำณ 2565 
     (ระยะเวลำจ้ำง ตุลำคม 2564- มกรำคม 2565)  
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
     ระบบเสียงตำมสำยต่ำงๆภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัย เป็นสิ่งส ำคัญในเรื่องของกำร
ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย กำรรักชำติ   กำรสื่อสำรทำงด้ำนเสียงมีควำมส ำคัญต่อกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร  
กำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงเป็นอย่ำงมำก เสียงที่มีประสิทธิภำพต่อกำรได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่จะ
ได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆของวิทยำลัยฯ กำรให้กำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษำในทุกๆวันที่ท ำกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพเพลงชำติ ซึ่งระบบเสียงตำมสำยภำยในวิทยำลัย ในปัจจุบันยัง
มีจุดบกพร่องอยู่หลำยส่วนเนื่องจำกเครื่องเสียงที่ใช้นั้นมีสภำพและอำยุกำรใช้งำนมำนำนมำกแล้ว ด้วยเหตุนี้
งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร จึงจัดโครงกำรปรับปรุงระบบเครื่องเสียงตำมสำยภำยในวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัยขึ้นมำ เพ่ือพัฒนำระบบเสียงให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือปรับระบบการส่งสัญญาณเสียงให้เกิดความสมบูรณ์ในทํากิจกรรม 
     2. เพ่ือพัฒนาระบบเสียงให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินยิ่งขึ้น 

 
 

โครงกำรที่ 21 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ระบบเครื่องเสียงตำมสำย ภำยในวิทยำลัย 
 
 

วิทยำลัยฯ มีระบบเสียงที่ดีมีประสิทธิภำพที่ใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ และกิจกรรมต่ำงๆภำยใน
วิทยำลัย 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำมขออนุมัติ,
อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนิน 
โครงกำร                        

เดือนตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565  
สถำนที่ด ำเนินกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม 
หมำย
เหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..… 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 เครื่องขยำยเสียง Power Mixer แอมป์ 
   3.2 ล ำโพงฮอร์ 20 นิ้ว  
   3.3 ไมค์โครโฟนกระจำยเสียง,มีเสียงกระดิ่ง  
   3.4 สำยดรอปวำยด์ ขนำด 2x1.5  (ม้วนละ200เมตร) 
   3.5 สำยต่อล ำโพง RCA 1 ออก 2 ยำว 2 เมตร 
   3.6  มิกเซอร์ยูโรเทค Audio MIXER เอฟเฟค 

 
1 เครื่อง 

4 ตัว 
1 ตัว 
3 ม้วน 
1 เส้น 

1 เครื่อง 

 
20,000 บำท 
3,500 บำท 
2,400 บำท 
2,500 บำท 
100 บำท 

7,000 บำท 

 
20,000 บำท 
14,500 บำท 
2,400 บำท 
7,500 บำท 
100 บำท 

7,000 บำท 
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   3.7  ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์แบบล้อลำก 15 นิ้ว  
   3.8 ชุดไมค์ลอยไร้สำย 2 ตัวพร้อมเครื่องปรับระดับเสียง  
  

1 เครื่อง  
1ชุด 

4,500 บำท 
4,000 บำท 

4,500 บำท 
4,000 บำท 

รวมทั้งสิ้น   60,000 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ระบบเสียงตำมสำยภำยในวิทยำลัย วิทยำลัยฯ มีระบบเสียงในกำรประชำสัมพันธ์

ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ดีมีประสิทธิภำพ  
ผลลัพธ์ (Outcome) กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเสียง

ตำมสำยทั่วถึงแก่ นักเรียน นักศึกษำ
และผู้ที่รับฟัง  

ติดตั้งเครื่องกระจำยเสียงเพ่ิมเติม แก้ไขชิ้นส่วน
เครื่องกระจำยเสียง,วัสดุ ที่ช ำรุดและเสื่อมสภำพ
ให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ และพร้อมในกำร
ประชำสัมพันธ์  ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ อยู่
เสมอ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 สถำนศึกษำ มีระบบเสียงที่ดีมีประสิทธิภำพที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆให้แก่นักเรียน  
       นักศึกษำ กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพเพลงชำติ และกิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
12.2  ไดป้รับปรุงและพัฒนำระบบเสียงตำมสำย ติดตั้งเครื่องกระจำยเสียงเพ่ิมเติม แก้ไขชิ้นส่วนเครื่อง 
      กระจำยเสียง,วัสดุ ที่ช ำรดุและเสื่อมสภำพให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ และพร้อมในกำร   
      ประชำสัมพันธ์  ข่ำวสำรให้แก่นักเรียน นักศึกษำ อยู่เสมอ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  สรุปรำยงำนผล  
13.2  ท ำกำรเปิดใช้งำนเครื่องกระจำยเสียง  
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โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ผู้รับผิดชอบ งำนอำคำรสถำนที่ 
รำยละเอียดโครงกำรงำนอำคำรสถำนที่ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยชนะ  ทองค ำ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล .........นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล............... 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่3.กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นที่ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 3.2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 1. ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………………มิถุนำยน 2565 - กันยำยน 2565………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ได้เห็น
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรอำชีวศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้วิทยำกำรและพัฒนำเทคโนโลยี
หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อำชีวศึกษำในกำรจัดสร้ำงหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำระบบอัตโนมัติ และระบบบังคับด้วยมือ เพ่ือน ำไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ระดับประเทศกับทีมหุ่นยนต์ของสถำบันอุดมศึกษำและ นำนำประเทศ 

ดังนั้น ทำงงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จึงจัดท ำโครงกำร หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ เพ่ือ
รองรับโครงกำรของส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

- เพ่ือสร้ำงหุ่นยนต์อำชีวศึกษำภำยใต้กติกำกำรก ำหนดโจทย์ 
- เพ่ือหำประสิทธิภำพของกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อำชีวศึกษำตำมกำรก ำหนดโจทย์ 

โครงกำรที่ 23 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 1 โครงงำน 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

........................เดือน ธันวำคม 2564 – มกรำคม 2565........................................ 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:     

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

   ขอใช้
งบประมำณ
อุดหนุน  3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 

          3.1 เงินสนับสนุนชิ้นงำนหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ 

 
1 โครงกำร 

 
60,000 

 
60,000 

รวมทั้งสิ้น   60,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) จ ำนวนหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประสิทธิภำพของหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ผลลัพธ์ (Outcome) สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และ

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ในกำรเสริมสร้ำงทักษะ 
ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม 
เทคโนโลยี 

1 ชิ้นงำน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 สร้ำงหุ่นยนต์อำชีวศึกษำภำยใต้กติกำกำรก ำหนดโจทย์ 
12.2 ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อำชีวศึกษำตำมกำรก ำหนดโจทย์ 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  สร้ำงหุ่นยนต์อำชีวศึกษำที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร: กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ปีงบประมำณ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยชนะ  ทองค ำ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล .........นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล............... 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่3.กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นที่ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 3.2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 1. ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้ เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………………             มกรำคม  พ.ศ. 2565……………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้โอนจัดสรรงบประมำณ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป ภำยใต้โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี สถำนศึกษำ เพ่ือให้
สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21) ด้ำนกำรวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้กับสถำนศึกษำสังกัดงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทุกแห่ง 429 แห่ง / 
พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำ กลุ่ม CVM และส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด  และเพ่ือสนอง
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/

โครงกำรที่ 24 
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กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของ
สถำนศึกษำ โครงกำร “ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565” จึงเป็น
โครงกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด  ระดับภำค 
และระดับชำติ ให้กับนักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงศักยภำพในควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กำรประกวดแข่งขันในเวที
อ่ืนๆ ในอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

- เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / 
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/
พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำม
ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
- เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
- เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เข้ำร่วมกิจกรรมทุกสำขำวิชำ 

2. ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

จ ำนวน 6 สำขำวิชำ 
 

ร้อยละ 80  
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์                         
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เริ่มด ำเนินกำร 

4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:     

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

    

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

   ใช้งบ
สนับสนุนจำก
งบพัฒนำ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    
 

   

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีผู้เรียน เข้ำร่วมกิจกรรมครบทุกสำขำวิชำ 

ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

6  แผนกวิชำ 
 

42 คน 
ผลลัพธ์ (Outcome) มีชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดับ

สถำนศึกษำ 
7 ชิ้นงำน/โครงกำร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรไว้รองรับสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
12.2 เปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมข้อก ำหนด 
กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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12.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
12.4 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
12.5 สนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
12.6 รองรับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรมในอนำคต 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  โครงกำร/ชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
13.2  แบบสอบถำม 
13.3  สรุปรำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยชนะ  ทองค ำ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล .........นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล............... 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่3.กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นที่ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 3.2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 1. ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………………ธันวำคม – มกรำคม พ.ศ. 2564………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้โอนจัดสรรงบประมำณ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป ภำยใต้โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี สถำนศึกษำ เพ่ือให้
สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21) ด้ำนกำรวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้กับสถำนศึกษำสังกัดงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทุกแห่ง 429 แห่ง / 
พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำ กลุ่ม CVM และส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด และเพ่ือสนอง
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/
กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของ
สถำนศึกษำ โครงกำร “ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565” จึงเป็นโครงกำร

โครงกำรที่ 25 
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เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ใน ระดับภำค ให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
ได้แสดงศักยภำพในควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กำรประกวดแข่งขันในเวทีอ่ืนๆ ในอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

- เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / 
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/
พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำม
ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
- เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
- เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  
2. ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

จ ำนวน 10 คน 
จ ำนวน 5  คน  

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

........................เดือน ธันวำคม 2564 – มกรำคม 2565........................................ 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:     

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

   ขอใช้
งบประมำณ
จำก
สถำนศึกษำใน
ส่วนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 เงินสนับสนุนผลงำนวิจัยหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท ำชิ้นงำนโดยเฉลี่ย) 

 
 

1 โครงกำร 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

รวมทั้งสิ้น   3,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีผู้เรียน 

ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10 คน 
5 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับจังหวัด 

1 ชิ้นงำน/โครงกำร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรไว้รองรับสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
12.2 เปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมข้อก ำหนด 
กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
12.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
12.4 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
12.5 สนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
12.6 รองรับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรมในอนำคต 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  โครงกำร/ชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรำงวัลในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนในระดับภำค 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชำติประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำยชนะ  ทองค ำ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล .........นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล............... 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่3.กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นที่ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 3.2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ สอศ. ข้อที่ 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 1. ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………………ธันวำคม – มกรำคม พ.ศ. 2564………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้โอนจัดสรรงบประมำณ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป ภำยใต้โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี สถำนศึกษำ เพ่ือให้
สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21) ด้ำนกำรวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้กับสถำนศึกษำสังกัดงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทุกแห่ง 429 แห่ง / 
พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำ กลุ่ม CVM และส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด  และเพ่ือสนอง
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/
กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของ
สถำนศึกษำ โครงกำร “ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565” จึงเป็นโครงกำร

โครงกำรที่ 26 
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เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ใน ระดับชำติให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
ได้แสดงศักยภำพในควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กำรประกวดแข่งขันในเวทีอ่ืนๆ ในอนำคต 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

- เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / 
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/
พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำม
ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
- เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
- เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  
2. ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

จ ำนวน 10 คน 
จ ำนวน 5  คน  

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ท่ีจะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 

........................เดือน ธันวำคม 2564 – มกรำคม 2565........................................ 
 
 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:     

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
 

   ขอใช้
งบประมำณ
จำก
สถำนศึกษำใน
ส่วนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 เงินสนับสนุนผลงำนวิจัยหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (ในกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท ำชิ้นงำนโดยเฉลี่ย) 

 
 

1 โครงกำร 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

รวมทั้งสิ้น   3,000  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีผู้เรียน 

ครู/หรือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10 คน 
5 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับจังหวัด 

1 ชิ้นงำน/โครงกำร 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรไว้รองรับสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ / นโยบำยกำรวิจัยของชำติ / นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจนโยบำยของสถำนศึกษำ 
12.2 เปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมข้อก ำหนด 
กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
12.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
12.4 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
12.5 สนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตหรืออนุสิทธิบัตรในอนำคต 
12.6 รองรับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรมในอนำคต 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  โครงกำร/ชิ้นงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรำงวัลในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนในระดับชำติ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT)” 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :งำนแผนงำนและงบประมำณ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำงวันวิสำห์  โพธิหิรัญ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อ-สกุล .........นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล............... 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นที่ 2.3 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2.3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สอศ. 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ  :ข้อที่ พันธกิจที่ 1 ลิตและพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขที่ 1. ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………………ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  
เพ่ือใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ และแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2565-2567) 
และแผนยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประจ ำปีงบประมำณ 2565 – 2570 (5 ปี)  มี
ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำน และเป็นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมควำม
จ ำเป็นและสำระส ำคัญตำมนโยบำยต้นสังกัดและรัฐบำลแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น
ต่อกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้สำมำรถพัฒนำและบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
7.2 เพ่ือกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

โครงกำรที่ 27 
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7.3 เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2565-2567) 
7.4 เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประจ ำปีงบประมำณ 2565 – 2570 

(5 ปี)  
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 
 

ร้อยละ 80 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
........................ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565........................................ 

(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:     

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

1 คน 3,600 7,200 วันละ 3,600 
ชั่วโมงละ 600 

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

 
52 คน 

 
35 

 
3,640 
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ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
 

52 คน 25 5,200 จ ำนวน 2 มื้อ
จ ำนวน 4 มื้อ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 ป้ำยโครงกำรฯ ขนำด 1.5 x 2 เมตร 
          3.2 กระดำษเกียรติบัตรขอบทอง A4 
          3.3 กระดำษชำร์ทสีแผ่นใหญ่ 
          3.4 ปำกกำมำร์คเกอร์ 2 หัว หมึกคละสี 
(12 ด้ำม/แพ็ค) ตรำม้ำ 
          3.5 กระดำษ A4 

 
1 แผ่น 
2 แพ็ค 
10 แผ่น 
3 แพ็ค 

 
3 รีม 

 
450 
250 
8 

119 
 

110 

 
450 
500 
80 
357 

 
330 

 

รวมทั้งสิ้น   17,427  
 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำได้รับเข้ำ

ร่วมกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) 
และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcome) แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 1 เล่ม 
 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) 
และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ให้กับบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำทุกคน 
 

13 . กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
 13.1 สอบแบบถำมโครงกำร 
 13.2 สรุปรำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…แผนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………งำนวำงแผนและงบประมำณ………ฝ่ำย………แผนงำนและควำมร่วมมือ….  

ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……………นำงวันวิสำห์  โพธิหิรัญ…………………………………………..…  
ต ำแหน่ง…………ครูผู้ช่วย…….โทรศัพท์………055-832043………โทรสำร…………….…… 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน นำงสำวธันย์นิภำ เลี่ยมวิไล 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่…1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์….ประเด็นที่……1.1 ด้ำนควำมรู้…1.1.1 กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ…. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ……สอศ. ข้อที่……6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร นักเรียน 
นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย พันธกิจที่ 3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ พันธกิจที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆพันธกิจที่ 5 
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ให้มีทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ…… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที…่…ห่วง 2. ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ……เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ 
ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้น
มำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ… 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………ต.ค.64……………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
…………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยกกำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมจ ำเป็นที่ 
จะต้องมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไว้เพ่ือเป็นนโยบำยของสถำนศึกษำโดยจะต้องมีกำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นตัวก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นตัวก ำหนดเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เพ่ือใช้
วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนและกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนใช้ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติงำน 
ภำยในสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร  
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 ดังนั้น โครงกำรแผนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
จึงเป็นกำรรวบรวมและวำงแผนงำนโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ 2565 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 1. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร ภำยในสถำนศึกษำ 
 2. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร 
 3. เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนงำนด ำเนินงำน/งบประมำณ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
โครงกำรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ
ไม่ต่ ำกว่ำ 100 โครงกำร 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรสำมำรถรองรับนโยบำยกำร
จัดกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย 
สอศ. 

 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
...................................เดือนตุลำคม 2565........................................................ 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงพิมพ์เอกสำรหน้ำ-หลัง 
          2.2 ค่ำเข้ำเล่มสันกำว 

 
8 เล่ม 
8 เล่ม 
 

 
300 
100 

 
2,400 
800 

 

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

    

รวมทั้งสิ้น   3,200  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) โครงกำรไว้ในแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณไม่ต่ ำกว่ำ 100 
โครงกำร 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรสำมำรถรองรับ
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย สอศ. 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ 80 ของโครงกำรที่บรรจุไว้ใน
แผนฯ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรมีควำมส ำเร็จไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1     สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร ภำยในสถำนศึกษำ 
 12.2  สำมำรถติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร 
 12.3   ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนงำนด ำเนินงำน/งบประมำณ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร : ลงนำมควำมร่วมมือ สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงสำวดำเรศ   โท้หล ำ……ฝ่ำย………แผนงำนและควำมร่วมมือ….………….. 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-นำมสกุล.................นำงสำวดำเรศ   โทห้ล ำ................... 
ต ำแหน่ง.......พนักงำนรำชกำร(ครู)......โทรศัพท์.....055-832043...........โทรสำร....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……..……094-6346184…….………….E-mail…………darestholum@gmail.com……… 
เจ้ำหน้ำที่งำน..... .........................นำงสำวภัทร์พิชชำ  ฤทธิเดช.................................................................... 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่  2  ประเด็นที ่ 2.1 ด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่  1-2  สอศ. ข้อที่  1-3 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่  4  สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน
ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่นๆ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที ่  3 (มีภูมิคุ้มกันในตัว)  เงื่อนไขที่  1 ควำมรู้ (รอบ
รู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
สถำนประกอบกำร 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

เพ่ือให้ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ จะเป็นที่ต้องกำรของที่ตลำดแรงงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำ และ
ได้รับแนวควำมคิดควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนจะได้รับควำมรู้ใน
เรื่องต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียน และใช้ในชีวิตประจ ำวัน ส่วนผู้ เรียนที่จะเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับแนวคิดเพ่ือใช้ในสถำนประกอบกำรณ์ 

เพื่อเป็นกำรสนองยุทธศำสตร์และข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ข้อ คือ  

1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  และเพ่ือ

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
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4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบยีบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
  7.1 เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ผู้สอน ในวิทยำลัยฯ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพด้วยกลไก           

     ควำมร่วมมือให้มีคุณภำพระดับสำกล 
7.2 เพ่ือเพ่ิมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเอกชน และหน่วยงำนอื่นๆ เพ่ือร่วมมือกันในกำรจัด  
     กำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ 
7.3 เพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งในภำคีควำมร่วมมือ 
7.4 เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ด ำเนินกำรจัดท ำพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
จ ำนวน 5  แห่ง 

ก ำ ร ส ร้ ำ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ใ น ส ถำน
ประกอบกำรให้เพ่ิมขึ้นตำมนโยบำยฯ เป็นกำร 
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
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4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

 
4 

 
1,000 

 
4,000 

ส ำหรับมอบ
เป็นที่ระลึกใน
กำรลงนำม 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    3.1  กระดำษกำร์ดขำว                                  
    3.2  กระดำษ A4 ขนำด 80 แกรม 
    3.3  แฟ้มสันกว้ำง 3 นิ้ว A4 ตรำช้ำง  
    3.4  กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง 
    3.5  แฟ้มซองขยำยข้ำง ผูกเชือก A4 
    3.6  สมุดรองเซ็นตรำ สอศ. สีแดง 
    3.7  ปำกกำลูกลื่น พร้อมแท่นส ำหรับ   
    ตั้งโต๊ะ 
    3.8  คลิปหนีบหูพับด ำ ตรำช้ำง 40 มม. 
    3.9  ปำกกำไวท์บอร์ด PILOT สีน้ ำเงิน 
    3.10 กระดำนไวท์บอร์ด 60x80 ซม. 
    3.11 ลวดเสียบ ตรำม้ำ No.1 หัวกลม 
    3.12 ป้ำยตั้งโต๊ะ 2 ด้ำน 4x15 นิ้ว 
    3.13 ป้ำยไวนิล 

 
4  
10 
3 
1 
2 
2 
2  
 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

 
250 
110 
75 
185 
130 
450 
470 

 
35 
20 
270 
10 
125 
750 

 
1,000 
1,100 
225 
185 
260 
900 
940 

 
70 
40 
270 
10 
250 
750 

 
ส ำหรับพิมพ์
บันทึก
ข้อตกลง 
ส ำหรับใส่
บันทึก
ข้อตกลง 
ส ำหรับลงนำม 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ด ำเนินกำรจัดท ำพิธีลงนำมควำมร่วมมือ

ระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน  จ ำนวน 5  แห่ง 

ผู้ เ รี ย น จ บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล้ ว มี ส ถ ำ น
ประกอบกำรที่ลงนำมควำมร่วมมือกับ
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วิทยำลัยฯ รับเข้ำท ำงำนภำยหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ออกฝึกประสบกำรณ์ 
 

ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ท้ัง
ภำยในวิทยำลัยฯ และประสบกำรณ์ตรงจำก
วิทยำกร  สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ 
และปรับปรุงใช้ในด้ำนกำรเรียน และใน
ชีวิตประจ ำวันได้  และพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำตำม 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  บุคลำกร (ครู) และผู้เรียน ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำตนเอง และพัฒนำด้ำนวิชำชีพที่ได้รับ 
12.2  ผู้เรียน ทุกแผนกวิชำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกวิทยำกร 
12.3  พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนทุกแผนกวิชำ 
12.4  ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
12.5  เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในสถำนประกอบกำรให้เพิ่มข้ึนตำมนโยบำยฯ 
12.6   เป็นกำรบูรณำกำรในกำรจัดเรียนกำรสอน 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ   
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……………นำยวัชรำ  สุขใจ………ฝ่ำย………แผนงำนและควำมร่วมมือ….…………..  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล………....…นำงสำวสุดำรัตน์  อุตรสัก........…..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำร ครู…โทรศัพท์…083-9568126...โทรสำร…055-832043...... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……..…………-……………….E-mail.……………………-……...…........ 
เจ้ำหน้ำที่งำน....นำงสำวสุดำรตัน์  อุตรสัก...................................... 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อ 2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
ศธ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สอศ. ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
  ข้อที ่3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  

ห่วงที ่1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับควำมพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม 
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :1 พฤษภำคม – 1 กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน :วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

ระบบสำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถสืบค้นได้ตำมหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหำร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในกำรพิจำรณำวำงแผน
พัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ข้อมูลจ ำเป็นส ำหรับระบบ
สำรสนเทศพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลสถำนศึกษำ สภำพเศรษฐกิจ กำรเมืองสังคม ควำมต้องกำรของชุมชน สภำพ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงและภำรกิจ  ในกำรท ำระบบสำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ถ้ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ควำมต้องกำรของชุมชน ก็จะไม่สำมำรถที่จะหำสิ่ง
ต่ำงๆเพ่ือมำใช้ในกำรพัฒนำวิทยำลัยได้  เมื่อทรำบข้อมูลจะท ำให้ระบบเกิดขึ้นและสำมำรถด ำเนินกำรเรื่อง 
ต่ำง ๆ ได้ เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำได้ตำมแนวทำงที่วำงไว้ได้ 

ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรวิชำกำร เป็นกำรจัดระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรเรียนกำร
สอน กำรวัดและประเมินผล กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนของระบบสำรสนเทศ เช่น 
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพ กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน 

โครงกำรที่ 30 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม กำรนิเทศ กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น ในงำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำรซึ่ง ประกอบด้วยฝ่ำยวัดผลประเมินผล หัวหน้ำกลุ่มบริหำร
วิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ต้องมีกำรเก็บข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ และจำกกำรเก็บข้อมูลก็จะสำมำรถพบว่ำมี
นักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆใด  และวิทยำลัยก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้  

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร เป็นระบบสำรสนเทศที่ต้องมีกำรประมวลผลรวม มีกำร
เปรียบเทียบข้อมูลอย่ำงถูกต้องและทันสมัยจึงมีควำมหมำยต่อกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนอย่ำงเต็มที่และมี
ประสิทธิภำพ โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนของระบบสำรสนเทศ เช่น สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร ควำม
สอดคล้องระหว่ำงวิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรพัฒนำวิชำชีพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชน อัตรำส่วน
ระหว่ำงจ ำนวนนักเรียนต่อครู อัตรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนนักเรียนต่อห้อง และอ่ืน ๆ 
                 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถเ์ปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส) มีนักเรยีนทั้งหมด 625  คน จัดเป็นวิทยำลัยขนำดกลำง ซึ่งใน
กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ผลกำรส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และอุปสรรคงำน
สำรสนเทศของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยพบว่ำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัยยังไม่เป็นปัจจุบัน และขำด
ระบบในกำรจัดกำร นอกจำกนี้ยังพบว่ำวิทยำลัยขำดบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน หรือดูแลระบบ และขำด
งบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือต่ำง ซึ่งผลของกำรส ำรวจท ำให้ทรำบว่ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของ
วิทยำลัยต้องได้รับกำรพัฒนำ  เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน และท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
วิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำยของวิทยำลัย  นักเรียนและบุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งใน
ด้ำนกำรจัดเก็บ กำรน ำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ อีกทั้งกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศท่ี
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มำบริกำรให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำประกอบกำรเรียนกำรสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
เชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร สื่อสำรได้ทุกระดับ และสนองมำตรฐำนกำรศึกษำจึงเสนอ
โครงกำรนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 7.1 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัยให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

7.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนและจ ำเป็นในกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของ 
     สถำนศึกษำ 

     7.3 เพ่ือเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกรและผู้สนใจ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
วิทยำลัยมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำลัย
สมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ80 

วิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่นักเรียน 
บุคคลและหน่วยงำนอ่ืนได้ 
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9.กิจกรรม/วธิีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 (* หมำยเหตุ  ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………            
 

 
 

  

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 Wi-Fi Access Point 
          3.2 หัว RJ 45 Link 
          3.3 HUB 8 Port 
          3.4 กิ๊บตอก สำยแลนด์ 
          3.5 ตัวต่อ สำยแลนด ์
          3.6 SSD 256 GB 
          3.7 Saver 

 
5 (ตัว) 
96 (ตัว) 
1 (ตัว) 

20 (กล่อง) 
20 (ตัว) 
2 (ตัว) 
1 (ตัว) 

 
1,390 

10 
690 
25 
30 

1,500 
38,000 

 
6,950 
960 
690 
500 
600 

3,000 
38,000 

 

รวมทั้งสิ้น   50,700  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) วิทยำลัยมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของ
วิทยำลัยสมบูรณ์ ขึ้นร้อยละ80 

วิทยำลัยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำวิทยำลัยให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำ

ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำวิทยำลัยให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเตอร์เน็ตที่มี
คุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1. วิทยำลัยมีจุดบริกำรอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
12.2. มีข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนและจ ำเป็นในกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของ
สถำนศึกษำ 
12.3. มีแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกรและผู้สนใจ 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
13.2. รำยงำนผล PDCA  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:โครงกำรพัฒนำส่วนขยำยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ    
                 อำชีวศึกษำ RMS 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำยวัชพล  สุขใจ………ฝ่ำย………แผนและควำมร่วมมือ…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงสำวสุดำรัตน์  อุตรสัก…………………..…  
ต ำแหน่ง………พนักงำนรำชกำร ครู……….โทรศัพท์…………083-9568126……………โทรสำร 055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……………………-…..………….E-mail.…………………-………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อ 2.3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่ 
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักใน 
คุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำร 
ด ำเนินชีวิต  

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1 พฤษภำคม – 1 กันยำยน 2565  
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (พ.ศ.2552 - 2556)ก ำหนดวิสัยทัศน์
ของประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญำ (Smart Thailand) มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
ชำญฉลำดภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประชำชนทุกระดับมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำถึงและใช้
สำรสนเทศอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน (Smart People : Information Literate) 
มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีธรรมำภิบำล (Smart Government) เพ่ือน ำไปสู่
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

โครงกำรที่ 31 
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ตำมท่ีวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ (RMS : 
2007) ขึ้นซึ่งปัจจุบันได้ท ำกำรพัฒนำต่อยอดระบบดังกล่ำวในส่วนของฐำนข้อมูลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
ฐำนข้อมูลคะแนนเก็บระหว่ำงเรียนและทดสอบพร้อมถ่ำยโอนเข้ำสู่กระบวนกำรวัดผลกำรเรียนผ่ำนศธ.02 
ฐำนข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนของครู ฐำนข้อมูลกำรเข้ำออกสถำนศึกษำ ฐำนข้อมูลกำรช ำระเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบบสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหำรจัดกำรนักเรียนนักศึกษำให้
ทันสมัยและมีควำมรวดเร็ว มีบทสรุปรำยงำนส ำหรับผู้บริหำรมำกมำย เพ่ือน ำมำใช้สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร/ด ำเนินงำนของบุคลำกรสถำนศึกษำ ทุก
แผนก/งำน อีกยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรติดต่อสื่อสำร และร่วมกันแก้ปัญหำระหว่ำงสถำนศึกษำ 
ผู้ปกครองและเครือข่ำยอำจำรย์ที่ปรึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำใน
สถำนศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้กับ
ผู้บริหำร/บุคลำกรในสถำนศึกษำได้ใช้ประโยชน์จำกพัฒนำระบบบริหำรภำยในสถำนศึกษำให้เท่ำทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ (RMS : 2016) และ   
      เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในวิทยำลัย 
7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงผู้บริหำร บุคลำกร    
      ทุกแผนก/งำน ผู้ปกครองกับอำจำรย์ที่ปรึกษำและเครือข่ำยอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำ ร้อย
ละ 80   
 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร
ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง ผู้บริหำร บุคลำกรทุก
แผนก/งำน ผู้ปกครองกับอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
เครือข่ำยอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม                         
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ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร 

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

 
2 (คน) 

 
19,200 (บำท) 

 
38,400 

 
 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1. ค่ำอำหำรว่ำง 
          2.2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
          2.3. ค่ำที่พัก 
          2.4. ค่ำพำหนะ 

 
43 (คน) 
43 (คน) 

2 (คืน/ห้อง) 
2 (คน) 

 
25 (บำท/มื้อ) 
35 (บำท/มื้อ) 
900 (บำท) 

1,688 (บำท) 

 
6,450 
4,515 
1,800  
3,376 

 
จ ำนวน 2 มื้อ/ 
จ ำนวน 2 วัน 

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

  
459 

 
459 

 

รวมทั้งสิ้น   55,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ RMS 2016 
จ ำนวน 1 ระบบ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำก
ของเดิมท่ีด ำเนินกำรมำก่อนแล้ว 

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ RMS 2016 
ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำรสถำนศึกษำครู และเจ้ำหน้ำที่  
จ ำนวน  45 คน เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ RMS 
2016 

เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
สถำนศึกษำ ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  คุณภำพของนักเรียน นักศึกษำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
12.2  วิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ    อำชีวศึกษำ 
(RMS : 2016) โดยระบบดังกล่ำวจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกแผนก/งำน ให้
สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรสืบค้น
ข้อมูลต่ำงๆ ท ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดจ ำนวนเอกสำรในกำรจัดเก็บข้อมูล 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำร 
13.2  รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : เตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 2564    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง   ฝ่ำย  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง       
ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0833197289  E-mail    Kreangkrai.s@ovec.moe.go.th  
เจ้ำหน้ำที่งำน            นำงสำวภัทร์พิชชำ  ฤทธิเดช        
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที ่2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     ประเด็นที ่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2.3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  

     ศธ. 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     สอศ. ข้อที่  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขท่ี  1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2564 และได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำโดยที่
ก ำหนดให้ “มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” เป็นภำรกิจส ำคัญหมวดหนึ่งที่สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรอีกท้ังต้องเป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น

โครงกำรที่ 32 
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ผู้ก ำหนดด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผู้ที่จบกำรศึกษำมี
คุณภำพตำมที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถำนประกอบกำร   ที่รับช่วงผู้จบกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อ
หรือรับเข้ำท ำงำน มีควำมมั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนแม้จะไม่
เท่ำกันแต่ก็แตกต่ำงกันไม่มำกนัก นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็ นบุคคลส ำคัญที่สุดที่
สถำนศึกษำ (ซึ่งหมำยถึงผู้บริหำร ครู และบุคลำกรสนับสนุนทุกคนในสถำนศึกษำ) ต้องค ำนึงถึงตลอดเวลำไม่ว่ำ
จะคิดท ำกิจกรรมใดหรือโครงกำรใด  ก็ตำมผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
นอกจำกนี้ในกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่คำดหวังกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรท ำงำนที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  เป็น
ส ำคัญ โดยมีควำมตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนเป็นระบบมีคุณภำพผู้เรียน  ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรที่ใช้ผล กำรประเมินตนเองผลกำร
ประเมินคุณภำพจำกองค์กรภำยนอกหรือผลกำรวิจัยที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนของ
สถำนศึกษำเองตลอดจนใช้ผลกำรวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐำน ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน กำร
ติดตำมตรวจสอบและปรับปรุงงำนเป็นระยะจะช่วยให้งำนบรรลุผล  ได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่รับช่วงต่อจำกสถำนศึกษำด้วย
กำรด ำเนินงำนที่ทุกคนมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำจะเป็นส่วนหนึ่งของ กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่แท้จริงและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตใน
กำรท ำงำนของทุกคน  เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่ยึดคุณภำพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลำ   

ดังนั้น งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน 2564 ขึ้นเพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และ
เตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภำพในสถำนศึกษำและได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
3. เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

   ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วม
กำรรับฟังกำรชี้แจงเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 55 คน 

    ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพและ
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมีนำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 
          1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง  

 
55 คน 

 
55x1วันx240 บำท 

 
13,200 

ทุกรำยกำรถั่ว
เฉลี่ยตำมจ่ำย
จริง 
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2.ค่ำใช้สอย/……
รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง
ไม่ประจ ำทำง 1 คัน 

 
1 วัน 

 

 
 16,800 บำท 

 
16,800 

 

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 

    

รวมทั้งสิ้น   30,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพและสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ำรับกำรเตรียมควำมพร้อม
เกี่ยวกับสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิทยำลั ยกำรอำชีพ พิชั ย ได้ เ ข้ ำร่ วม
คัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.2 ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.3 ไดเ้ข้ำร่วมคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน    

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร : เตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ของวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง   ฝ่ำย  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง       
ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0833197289  E-mail    Kreangkrai.s@ovec.moe.go.th  
เจ้ำหน้ำที่งำน            นำงสำวภัทร์พิชชำ  ฤทธิเดช        
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่   - ประเด็นที่   -  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  

     ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
     สอศ. ข้อที่  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2564 และได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำโดยที่
ก ำหนดให้ “มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” เป็นภำรกิจส ำคัญหมวดหนึ่งที่สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรอีกท้ังต้องเป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ผู้ก ำหนดด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ

โครงกำรที่ 33 
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กำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผู้ที่จบกำรศึกษำมี
คุณภำพตำมที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถำนประกอบกำร   ที่รับช่วงผู้จบกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อ
หรือรับเข้ำท ำงำน มีควำมมั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนแม้จะไม่
เท่ำกันแต่ก็แตกต่ำงกันไม่มำกนัก นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส ำคัญที่สุดที่
สถำนศึกษำ (ซึ่งหมำยถึงผู้บริหำร ครู และบุคลำกรสนับสนุนทุกคนในสถำนศึกษำ) ต้องค ำนึงถึงตลอดเวลำไม่ว่ำ
จะคิดท ำกิจกรรมใดหรือโครงกำรใด  ก็ตำมผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
นอกจำกนี้ในกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่คำดหวังกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรท ำงำนที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  เป็น
ส ำคัญ โดยมีควำมตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนเป็นระบบมีคุณภำพผู้เรียน  ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรที่ใช้ผล กำรประเมินตนเองผลกำร
ประเมินคุณภำพจำกองค์กรภำยนอกหรือผลกำรวิจัยที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนของ
สถำนศึกษำเองตลอดจนใช้ผลกำรวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐำน ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน กำร
ติดตำมตรวจสอบและปรับปรุงงำนเป็นระยะจะช่วยให้งำนบรรลุผล  ได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่รับช่วงต่อจำกสถำนศึกษำด้วย
กำรด ำเนินงำนที่ทุกคนมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำจะเป็นส่วนหนึ่งของ กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่แท้จริงและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตใน
กำรท ำงำนของทุกคน  เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่ยึดคุณภำพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลำ   

ดังนั้น งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภำพในสถำนศึกษำและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เกิดผลดีกับผู้ เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
3. เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
   ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วม
กำรรับฟังกำรชี้แจงเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 55 คน 

    ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมีนำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…  
 

 
 

 
 

 

2.ค่ำใช้สอย/…… 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 กระดำษ A4 
          3.2 ค่ำปำกกำสีน้ ำเงิน 
          3.3  หมึก Epson สีด ำ 
          3.4  หมึก Epson สีแดง 
          3.5  หมึก Epson สีน้ ำเงิน 
          3.6  หมึก Epson สีเหลือง 
          3.7  ซองพลำสติกใส A4 

 
5 รีม 

1 กระปุก 
1 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 
5 ห่อ 

 
110 บำท 
150 บำท 
300 บำท 
300 บำท 
300 บำท 
300 บำท 
20 บำท 

 
550 
150 
300 
300 
300 
300 
100 

 

รวมทั้งสิ้น   2,000  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ำรับกำรเตรียมควำมพร้อมกำร
ประกันคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีรำยงำนกำรประเมิน
ภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ  2564 ที่ มีควำม
สมบูรณ์และถูกต้อง 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ได้คู่มือและแผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564   
12.2 ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.3 ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.4 ได้จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ 2564    

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน 

 กำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง   ฝ่ำย  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำยเกรียงไกร  สุท ำแปง       
ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0833197289  E-mail    Kreangkrai.s@ovec.moe.go.th  
เจ้ำหน้ำที่งำน            นำงสำวภัทร์พิชชำ  ฤทธิเดช        
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่   - ประเด็นที่   -  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  

     ศธ. ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
     สอศ. ข้อที่  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนทีด่ ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2563 และได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำโดยที่
ก ำหนดให้ “มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” เป็นภำรกิจส ำคัญหมวดหนึ่งที่สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรอีกท้ังต้องเป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ผู้ก ำหนดด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผู้ที่จบกำรศึกษำมี

โครงกำรที่ 34 
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คุณภำพตำมที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถำนประกอบกำร   ที่รับช่วงผู้จบกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อ
หรือรับเข้ำท ำงำน มีควำมมั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนแม้จะไม่
เท่ำกันแต่ก็แตกต่ำงกันไม่มำกนัก นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส ำคัญที่สุดที่
สถำนศึกษำ (ซึ่งหมำยถึงผู้บริหำร ครู และบุคลำกรสนับสนุนทุกคนในสถำนศึกษำ) ต้องค ำนึงถึงตลอดเวลำไม่ว่ำ
จะคิดท ำกิจกรรมใดหรือโครงกำรใด  ก็ตำมผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
นอกจำกนี้ในกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่คำดหวังกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ ง มีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรท ำงำนที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  เป็น
ส ำคัญ โดยมีควำมตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนเป็นระบบมีคุณภำพผู้เรียน  ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรที่ใช้ผล กำรประเมินตนเองผลกำร
ประเมินคุณภำพจำกองค์กรภำยนอกหรือผลกำรวิจัยที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนของ
สถำนศึกษำเองตลอดจนใช้ผลกำรวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐำน ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน กำร
ติดตำมตรวจสอบและปรับปรุงงำนเป็นระยะจะช่วยให้งำนบรรลุผล  ได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่รับช่วงต่อจำกสถำนศึกษำด้วย
กำรด ำเนินงำนที่ทุกคนมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำจะเป็นส่วนหนึ่งของ กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่แท้จริงและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตใน
กำรท ำงำนของทุกคน  เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่ยึดคุณภำพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลำ   

ดังนั้น งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภำพในสถำนศึกษำและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เกิดผลดีกับผู้ เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือจัดท ำคู่มือและแผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
2. เพ่ือเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ  2564 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำคู่มือแผนปฏิบัติ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 10 เล่ม 

  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดท ำคู่มือแผนปฏิบัติกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนทีม่ีควำม
สมบูรณ์และถูกต้อง 
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมีนำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…… 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
          3.1  ค่ำเข้ำเล่ม 
          3.2  ค่ำถ่ำยเอกสำร 
          3.3  หมึก Epson สีด ำ 
          3.4  หมึก Epson สีแดง 
          3.5  หมึก Epson สีน้ ำเงิน 
          3.6  หมึก Epson สีเหลือง 

 
10 เล่ม 

1000 แผ่น 
1 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 

 
30 บำท 

50 สตำงค์ 
300 บำท 
300 บำท 
300 บำท 
300 บำท 

 
300 
500 
300 
300 
300 
300 

 

รวมทั้งสิ้น   2,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) คู่มือแผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 10 เล่ม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย พร้อมทั้งร่วมกัน
จัดท ำคู่มือแผนปฏิบัติกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

ผลลัพธ์ (Outcome) ได้รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) 
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 10 เล่ม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีรำยงำนกำร
ประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ 2564 
ที่มีควำมสมบูรณ์และถูกต้อง 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   
12.2 ได้จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินภำยใน (SAR) ปีกำรศึกษำ 2564    

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร: พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำงสำวปิยะชำติ  กลัมภัก……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง………ครู พิเศษสอน….โทรศัพท…์……055-832-043…………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน  นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค ์ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ
กำรประกอบอำชีพอิสระ  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล สอศ. ข้อที่ 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่ 1. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………กรกฎำคม – กันยำยน 2564…………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จัดท ำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ก ำหนดให้
สถำนศึกษำ จัดตั้งส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรวิสำหกิจ เพ่ือ
จัดตั้งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรแบบครบวงจร เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์บ่มเพำะฯ และใช้เป็นสถำนที่ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในกำรประกอบ
อำชีพอิสระและหำรำยได้ระหว่ำงเรียนแบบครบวงจร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

โครงกำรที่ 35 
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7.1 เพ่ือพัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้ผู้ประกอบกำร 
7.3 เพ่ือใช้รองรับกำรประเมินในทุกปีกำรศึกษำ 
7.4 เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ ได้ใช้ประโยชน์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้จำกศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

จ ำนวน 50 คน ต่อปีกำรศึกษำ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
.......................................กรกฎำคม – กันยำยน 2564..................................................................... 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 
กิจกรรม จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 

1.ค่ำตอบแทน/ใช้สอย      
2.ค่ำวัสดุ      
3.ค่ำจ้ำงเหมำ 
  - ค่ำจ้ำงเหมำต่อเติมศูนย์บ่ม
เพำะฯ 

    
50,000 

 

4.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ      
รวมทั้งสิ้น    50,000  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีแผนงำนพัฒนำปรับปรุงศูนย์บ่ม

เพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 กิจกรรม/โครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำใช้บริกำร
ส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรฯ  
 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำได้
เข้ำใช้บริกำรส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรฯ  ไม่น้อยกว่ำ 50 คน
ต่อปีกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะระดับ
สถำนศึกษำไม่ต่ ำ 3 ดำว 

 
12. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ได้พัฒนำปรับปรุงส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
12.2 นักเรียน นักศึกษำได้มีแหล่งกำรเรียนรู้ผู้ประกอบกำร 
12.3 มีสถำนที่ใช้รองรับกำรประเมินในทุกปีกำรศึกษำ 
12.4 มีแหล่งกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
13.2  รำยงำนสรุปผลโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:… พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรอบรม (กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำร
เขียนแผนธุรกิจและกำรศึกษำดูงำน)  
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำงสำวปิยะชำติ  กลัมภัก……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง………ครู พิเศษสอน….โทรศัพท์………055-832-043…………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน  นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ
กำรประกอบอำชีพอิสระ  
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล สอศ. ข้อที่ 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่ห่วง 1. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่
น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมำณ เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………มิถุนำยน - กรกฎำคม  2564…………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

โครงกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรวิสำกิจเพ่ือกำรศึกษำ เป็น
แนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบธุรกิจและจิตส ำนึกในเชิงธุรกิจ ให้แก่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งมีพ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนเทคนิควิธี และวิชำชีพ
เฉพำะด้ำน ได้มีโอกำสเรียนรู้กำรท ำธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ และกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรเรียน กำร
สอน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรท ำธุรกิจภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่เยำวชนในระดับอำชีวศึกษำ เพ่ือปลูกฝังให้เข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรน ำ

โครงกำรที่ 36 
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ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีอย่ำงง่ำยมำสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริกำรเพ่ือต่อยอดเชิง
พำณิชย์ และส่งเสริมทักษะกำรประกอบอำชีพ เพ่ือก่อให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ที่ดีในอนำคต โดยเฉพำะ
นักเรียน นักศึกษำที่จ ำส ำเร็จกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งมีควำมรู้และทักษะ
ทำงด้ำนวิชำชีพหำกได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะในกำรประกอบธุรกิจจะท ำให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
มำพัฒนำศักยภำพ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเขียนแผนธุรกิจได้อย่ำงถูกต้อง 
7.3 เพ่ือลดภำวกำรณ์ว่ำงงำนของนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
6.4 เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจแล้วน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนศูนย์บ่มเพำะ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ส่งเสริมธุรกิจใหม่ของผู้เรียนให้เกิดกำรด ำเนินงำน
ในสถำนศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ธุรกิจ 
 

จ ำนวนกลุ่มธุรกิจ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ธุรกิจที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน/หรืออยู่
ยั่งยืน 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         
.......................................มิถุนำยน - กรกฎำคม  2564..................................................................... 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

กิจกรรม จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน ค ำชี้แจง 
1.ค่ำตอบแทน/ใชส้อย 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2 
มื้อ 
- ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 1 มื้อ 
- ค่ำตอบแทนวทิยำกร  

 
25 
25 
6 

 
คน 
คน 
ชม. 

 
30 บำท 
40 บำท 
600 บำท 

 
1,500 บำท 
1,000 บำท 
3,600 บำท 

 

2.ค่ำวัสดุ 
- เกียรติบัตร ขนำด 180 แกรม A4 
- กระดำษ A4 

 
1 
5 

 
ห่อ 
รีม 

 
250 บำท 
110 บำท 

 
250 บำท 
550 บำท 

 

3.ค่ำจ้ำงเหมำ      
4.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
-ค่ำกรอบรูป 

5 อัน 250 บำท 1,250 บำท  

จ ำนวนรวม    8,150 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 

25 คน 
นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำรับกำรอบรมกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรเขียน
แผนธุรกิจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 
6 เดือนอย่ำงน้อย 1 ธุรกิจ 
 

นักเรียน นักศึกษำน ำควำมรู้ไปจัดท ำระบบกำร
ท ำงำนธุรกิจในสถำนศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  สอดคล้องกับนโยบำยและได้มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
 12.2  นักเรียน นักศึกษำและครูที่ปรึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ในกำรเขียนแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจ 
 12.3  ครูที่ปรึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
 12.4. กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรแบบครบวงจร 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจโครงกำร 
13.2  รำยงำนสรุปผลโครงกำร PDCA 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:  

จัดหำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………งำนวำงแผนและงบประมำณ…ฝ่ำย………แผนงำนและควำมร่วมมือ…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำยจักรพันธ์  กัณฑพงษ์………………………………………………..…  
ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ.โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-
832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………-……….E-mail.........-…………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน นำงสำวธันย์นิภำ  เลี่ยมวิไล 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

  ศธ  ข้อที่………6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………… 
  สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ………. 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ………………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
        เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำรในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ซึ่งปัจจุบัน ยังขำดแคลน อุปกรณ์ส ำนักงำน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสำรในกำรใช้ปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง  จัดหำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ประกอบกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนให้  เพียงพอ และพร้อมต่อกำรใช้งำน 
และเพ่ือเก็บข้อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับระบบงำนบุคลำกรของวิทยำลัยอย่ำงเป็นระเบียบระบบและเพ่ือ  ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงำนบุคลำกรของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยและบังเกิด
ผลดีต่อทำงรำชกำร ต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนำคต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
๑.  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จ ำนวน  ๑ ชุด 
๒.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำรในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด  
                     CPU INTEL CORE 17-10700KF LGA 1200 

M/B.Z(1200) ASROCK B460 STELL LEGEND 
SSD 240 GB 
2 GB DDR3 GT610 
Monitor 21.5” ACER  
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy 
1 TB HDD WD. 
RAM DDR4(2666) 8GB 
K/B, Mouse (2in1) USB LOGITECH 
DVD RW SATA 24X LITE-ON 
Power Supply 450watt 
Cooler Fun CPU 

4. เครื่องพิมพ์เอกสำร จ ำนวน 1 เครื่อง 

๒.  กำร
ปฏิบัตงิำน
เกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลงำน
บุคลำกรมี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/… 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
CPU INTEL CORE I7-1007KF 
LGA 1200 
M/B.Z(1200) ASROCK B460 
STELL LEGEND 
SSD 240 GB 
2 GB DDR3 GT610 
Monitor 21.5” ACER  
ATX Case (NP) ITSONAS 
Galaxy 
1 TB HDD WD. 
RAM DDR4(2666) 8GB 
K/B, Mouse (2in1) USB 
LOGITECH 
DVD RW SATA 24X LITE-ON 
Power Supply 450watt 
Cooler Fun CPU 

 
1 

 
ชุด 

 
29,500 

 
29,500 

3  เครื่องพิมพ์เอกสำร  1 เครื่อง 3,500 3,500 
รวมทั้งสิ้น   33,000 33,000 
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์เอกสำรที่รองรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนระบบงำนจ ำนวน 1 
เครื่อง 
 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนบุคลำกรมีระบบ
และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) มีอุปกรณ์ส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
และมีควำมพร้อมมำกข้ึน 
 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็วและถูกต้องตำม
ระเบียบ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงำนบุคลำกรเป็นระบบระเบียบมำกขึ้น 
12.2  กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ติดต่อรำชกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร:………สร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับนักศึกษำ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน……………ฝ่ำย………บริหำรทรัพยำกร….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงพรทิพย์  อุ่นเรือน………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำร(ครู)…….โทรศัพท์……055-832043………โทรสำร………055-832043…….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………098-5056146……….E-mail.…………yajokhoney@gmail.com…………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
             ด้ำนที…่…2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร .ประเด็นที่…1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร…………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  

ศธ  ข้อที่………6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ         สอศ. ข้อที่……3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่……6 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร นักเรียน 
นักศึกษำ ให้มีทักษะภำษำต่ำงประเทศ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 ภูมิคุ้มกัน……เงื่อนไขท่ี……1 เงื่อนไขควำมรู้ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……1  ตุลำคม  2564 – 30 กันยำยน  2565………………………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย……………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

        รัฐบำลไทยได้ร่วมมือกับอำเซียนในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมเจริญรุ่งเรืองใน
ภูมิภำคทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
กฎบัตรอำเซียน และนโยบำยของรัฐบำลไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
และกลุ่มประเทศอำเซียน โดยใช้กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นรำกฐำน
ส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคง ตลอดจนสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุประชำคมอำเซียน
ที่เอ้ืออำทรและแบ่งปัน เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และกำรพัฒนำภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน 
และได้ก ำหนดให้สำขำกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตอบสนองกำรสร้ำงประชำคมกำรเมืองและควำม
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภำยในปี พ.ศ. 2558 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดบทบำทกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศเชิงรุก โดยเน้นกำรกระชับ
ควำมสัมพันธ์และกำรขยำยควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และในภูมิภำคเอเชีย ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นรำกฐำน
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ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภำค ควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นไปใน
ทิศทำงที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำในเชิงคุณภำพ เพ่ือ
สร้ำงประชำคมอำเซียน ดินแดนแห่งควำมสงบสุข สันติภำพ และมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงยั่งยืน  
ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับนโยบำยดังกล่ำว และเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน  
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนนักศึกษำ โดยกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือ
ผลักดันกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษอันเป็นภำษำสำกลของประชำคมอำเซียนให้สอด
รับต่อกำรเป็นประชำคมอำเซียน และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนนักศึกษำให้มี
สมรรถนะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในประชำคมอำเซียน 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1.  เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษำ สู่สังคมอำเซียน 
 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปี
ที่ 1 ร้อยละ 95 เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำควำมรู้
ภำษำอังกฤษเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรเตรียมตัว
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
ปีที่ 1 ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
                         

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……
รำยละเอียด…………..…. 
 

 
 

   

3. ค่ำจ้ำงเหมำ/………
รำยละเอียด……….. 
1  ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำงไม่ประจ ำ
ทำง 

 
1 วันx 2 
คัน 

 
4,500 

 
9,000 

 

รวมทั้งสิ้น   9,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 เข้ำ
ร่วมโครงกำรพัฒนำควำมรู้
ภำษำอังกฤษเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมใน
กำรเตรียมตัวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ได้รับกำรอบรม
และพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ผลลัพธ์ (Outcome) มีกำรพัฒนำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษโดยตรงกับเจ้ำของ
ภำษำให้กับนักศึกษำ ปีละ 1 ครั้ง 

นักศึกษำได้ควำมมั่นใจ ควำมกล้ำ
แสดงออกจำกกำรสนนทนำกับเจ้ำของ
ภำษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  นักศึกษำ ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ร้อยละ 95 ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้
ด้ำนภำษำอังกฤษจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
12.2  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย ร้อยละ 95  
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:…อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยเรวัตน์  บำงเลี่ยม……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูผู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัต ิ

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ปัจจุบันเทคโนโลยียำนยนต์ได้รับควำมนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ส ำหรับประเทศ

ไทยได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเติบโต และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำนยนต์สมัยใหม่เพ่ิมมำก
ขึ้น ในอนำคตยำนยนต์สมัยใหม่ จะไม่ใช่แค่เรื่องยำนยนต์ไฟฟ้ำเพียงอย่ำงเดียว แต่หมำยรวมถึง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ที่สำมำรถเชื่อมต่อสื่อสำรกับสิ่ งต่ำงๆ รอบตั วได้  (Connected Vehicle) ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง 
(Autonomous Vehicle) ซึ่งสำมำรถเปิดโอกำสทำงธุรกิจในด้ำนกำรใช้ยำนพำหนะร่วมกัน ( Shared 
Mobility) แบบใหม่ๆ ได้ นอกจำกนี้ ยังมีแนวโน้มเทคโนโลยีอีกด้ำนที่เกี่ยวเนื่องและน่ำสนใจ คือ กำรขนส่ง
และจรำจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) ซึ่งทั้งยำนยนต์สมัยใหม่ และกำรขนส่งจรำจร
อัจฉริยะ ก ำลังจะมีผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่ออนำคต 

           เพ่ือเรียนรู้ ปรับตัว ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทำงแผนกวิชำเครื่องกลได้เห็นควำมส ำคัญต่อ
นักเรียนนักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในกำรประกอบอำชีพตัวเองหรือในสถำน

โครงกำรที่ 39 
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ประกอบกำร เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์สมัยใหม่ และกำรขนส่งและ
จรำจรอัจฉริยะ รวมถึงเรียนรู้รูปแบบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับยำนยนต์สมัยใหม่ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1  เพ่ือเรียนรู้แนวโน้มเทคโนโลยีของยำนยนต์สมัยใหม่ และกำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 
7.2  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรับมือกับเทคโนโลยีที่ก ำลังจะมำในอนำคตอันใกล้ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ จ ำนวน  84 คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  7  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียนนักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์
สมัยใหม่ และกำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
1.1ค่ำตอบแทน/วิทยำกร 

( 1คน x 1วัน x 6ชั่วโมง x 1,200
บำท ) 

 
 

1  คน 

 
 

1,200 

 
 

7,200 

 
 
 

2.ค่ำใช้สอย/…… 
          2.1  ค่ำจ้ำงท ำอำหำรว่ำง   

16 คน 25 
 

400 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/……… 
 

    

รวมทั้งสิ้น   7,600  
 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output)            1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง

ยนต์  จ ำนวน  84 คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 
 2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  7  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

นักเรียนนักศึกษำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์
สมัยใหม่ และกำรขนส่งและจรำจร
อัจฉริยะ    

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 

นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ก่อนออกไปท ำงำน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนนักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีของยำนยนต์
สมัยใหม่ และกำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 

12.2 นักเรียนนักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2 มีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเทคโนโลยีที่ก ำลังจะมำใน
อนำคตอันใกล้ 

12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและผ่ำนกำรประเมิน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร:…โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอ่ำงล้ำงมือแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยเรวัตน์  บำงเลี่ยม……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูผู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง
ประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องด้วยกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  สอดคล้องกับมำตรำฐำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุก
ด้ำนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งสภำพแวดล้อม  ห้องเรียน  
กระบวนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำตลอดจนกำร
เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม หรือผลกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรำฐำนอำชีวศึกษำ และเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำทของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ  
2019  ในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  ควำมสะอำดก่อนท ำงำนและหลังท ำงำนเพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงสุขอนำมัยที่ดีต่อสุขภำพร่ำงกำย  นักเรียน  นักศึกษำ   
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ดังนั้นแผนกวิชำช่ำงยนต์  ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำปรับปรุงอ่ำงล้ำงมือแผนก
วิชำช่ำงยนต์ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1  เพื่อจัดท ำอ่ำงล้ำงมือส ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ  แผนกวิชำช่ำงยนต์          
7.2  เพื่อจัดท ำอ่ำงล้ำงมือส ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ  แผนกวิชำช่ำงยนต์          
7.3 เพื่อสร้ำงสุขลักษณะนิสัยทีด่ี  หลังกำรปฏิบตัิงำน 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  นักศึกษำแผนกวชิำช่ำงยนต์ จ ำนวน  248 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชพีพชิัย จ ำนวน  7  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ได้ใช้
งำนอ่ำงล้ำงมือก่อนและหลังปฏิบัติงำน 
-   ครูและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  แผนกวิชำช่ำงยนต์ มีสุขอนำมัยที่ดี 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…… 
     2.1…ค่ำจ้ำงท ำอ่ำงล้ำงมือ…….. 
 

 
3  ช่อง 
 

 
5,000 

 
15,000 

 

3. ค่ำวัสดุ/………     
รวมทั้งสิ้น   15,000  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output)            1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง

ยนต์  จ ำนวน  248 คน  เข้ ำร่ วม
โครงกำร 
 2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  7  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

ครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำช่ำง
ยนต์ได้ใช้งำนอ่ำงล้ำงมือก่อนและหลัง
ปฏิบัติงำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 

ครูและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำร
อ ำชี พ พิ ชั ย   แผนกวิ ช ำ ช่ ำ ง ยนต์  มี
สุขอนำมัยที่ด ี

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ครูและนักเรียนนักศึกษำมีอ่ำงล้ำงมือเหมำะสมต่อสุขอนำมัย 
12.2 นักเรียน  นักศึกษำเกิดควำมพึงพอใจที่มีอ่ำงล้ำงมือ  แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
12.3 นักเรียนนักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและผ่ำนกำรประเมินทุกตัวชี้วัด 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร:…พัฒนำกั้นห้องวิชำงำนจักรยำนยนต์แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยเรวัตน์  บำงเลี่ยม……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูผู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง
ประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องด้วยกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  สอดคล้องกับมำตรฐำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุก
ด้ำนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งสภำพแวดล้อม  ห้องเรียน       
กระบวนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำตลอดจนกำร
เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม หรือผลกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรำฐำนอำชีวศึกษำ และแบ่งพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนให้เป็นสัดส่วนรับผิดชอบ  ไม่ส่ง
เสียงดังรบกวนห้องอ่ืนๆ  นักเรียน  นักศึกษำมีสมธิในกำรเรียนท ำให้เกิดปัญหำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่
สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมมำตรฐำนโรงงำน 
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ดังนั้นแผนกวิชำช่ำงยนต์  ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำกั้นห้องวิชำงำน
จักรยำนยนต์แผนกวิชำช่ำงยนต์ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1  เพื่อพัฒนำกั้นห้องเรียนวชิำงำนจักรยำนยนต์  แผนกวิชำชำ่งยนต์          
7.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำใช้ห้องได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อกำรใช้

งำนกำรเรียนกำรสอน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักศึกษำแผนกวชิำช่ำงยนต์ จ ำนวน  248 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชพีพชิัย จ ำนวน  7  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้ห้องเรียนวิชำงำน
จักรยำนยนต์  ที่สะดวกเป็นสัดส่วนถูกต้อง  และเป็น
ระบบตำมมำตรฐำนยิ่งขึ้น        

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…  
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…… 
          2.1…ค่ำจ้ำงกั้นห้องเรียน
วิชำงำนจักรยำนยนต์……..     

 
1  ห้อง 

 
22,500 

 
22,500 

 

3. ค่ำวัสดุ/………      
รวมทั้งสิ้น   22,500  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output)            1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

จ ำนวน  248 คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
 2. บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน  7  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

ครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ได้
ใช้ห้องเรียนวิชำงำนจักรยำนยนต์   

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้ห้องเรียนวิชำงำน
จักรยำนยนต์  ที่สะดวกเป็นสัดส่วนถูกต้อง  
และเป็นระบบตำมมำตรฐำนยิ่งขึ้น        

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ครูและนักเรียน  นักศึกษำได้มีห้องเรียนวิชำงำนจักรยำนยนต์  เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
12.2 นักเรียน  นักศึกษำ  ได้ใช้ห้องเรียนวิชำงำนจักรยำนยนต์  สะดวกมำกขึ้นไม่มีผลกระทบต่อ

ห้องเรียนอื่นๆ  ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและผ่ำนกำรประเมินทุกตัวชี้วัด 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร:…ปรับปรุงแผนกเครื่องกล 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยเรวัตน์  บำงเลี่ยม……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูผู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…2.เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง
ประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำเครื่องกล มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำเรียนที่เป็นทฤษฎีและวิชำค ำนวณ เช่น วิชำวัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม วิชำกลศำสตร์วิศวกรรม 
วิชำคณิตศำสตร์ช่ำงยนต์ วิชำโครงกำร และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ห้องเรียนทฤษฎี และหลังคำด้ำนหลังแผนก
วิชำเครื่องกล เนื่องจำกเป็นหลังคำที่ต่อเติมออกจำกตัวอำคำรท ำให้เกินช่องว่ำงที่รอยต่อระหว่ำงหลังคำกับตัว
ตึก เมื่อฝนตกเกิดน้ ำฝนไหลผ่ำนระหว่ำงช่องว่ำง ท ำให้พ้ืนที่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเต็มไปด้วยน้ ำจนขั งเต็ม
พ้ืนที่เรียน ซึ่งนับว่ำพ้ืนที่เรียนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำง
บรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของแผนกวิชำเครื่องกลมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

 
 
 

โครงกำรที่ 42 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
7.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเครื่องกล 
7.3  เพ่ือให้ได้ห้องเรียนทฤษฎีที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  นักศึกษำแผนกวชิำช่ำงยนต์ จ ำนวน  248 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชพีพชิัย จ ำนวน  7  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ปรับปรุงพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีของแผนกวิชำ
เครื่องกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……          2.1  ค่ำจ้ำง
ท ำพ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎี 
          2.2  ค่ำจ้ำงท ำหลังคำหลัง
แผนกเครื่องกล 

 
2  ห้อง 
 
1  ห้อง 

 
30,000 

 
20,000 

 
60,000 

 
20,000 

 

3. ค่ำวัสดุ/……… 
 

    

รวมทั้งสิ้น   80,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output)            1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง

ยนต์  จ ำนวน  248 คน  เข้ ำร่ วม
โครงกำร 
 2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  7  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

แผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และห้องเรียน
ทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้ห้องเรียน ที่
สะดวกเป็นสัดส่วนถูกต้อง  และเป็นระบบ
ตำมมำตรฐำนยิ่งขึ้น        

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 แผนกวิชำเครื่องกลมีพ้ืนที่และห้องเรียนทฤษฎีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 
12.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเครื่องกล 
12.3 นักเรียน  นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและผ่ำนกำรประเมิน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ชื่อโครงกำร:…ศึกษำดูงำนแผนกวิชำเครื่องกล 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยเรวัตน์  บำงเลี่ยม……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยชูชล  สธุรรม  ……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู คศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……080-5063148…….E-mail.……… ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ด้วยนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยไว้  12  ข้อ ในกำร

พัฒนำศักยภำพ บูรณำกำรเรียนกำรสอนของ นักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำ โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำคือ ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมสถำนประกอบกำร ซึ่งจะเปิด
โอกำสในนักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรจะท ำให้พบกับประสบกำรณ์ตรง 
และมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.3  เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่ำงยนต์ได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
7.4  เพ่ือให้นักเรียนแผนกช่ำงยนต์ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
7.5  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
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7.6  เพ่ือให้นักเรียน แผนกช่ำงยนต์ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำร
ประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  นักศึกษำแผนกวชิำช่ำงยนต์ จ ำนวน  80 คน  เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชพีพชิัย จ ำนวน  7  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียน แผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                        

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…      

2.ค่ำใช้สอย/…… 
          2.1..ค่ำจ้ำงเช่ำเหมำรถ   

1  คัน 4,000 
 

4,000 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/……… 
 

    

รวมทั้งสิ้น   4,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output)            1. นักศึกษำแผนกวิชำช่ำง
ยนต์ จ ำนวน  80 คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
 2. บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  7  คน  เข้ำร่วม
โครงกำร 

นักเรียน แผนกช่ำงยนต์ ได้รู้จักกำร
ประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  80 
เปอร์เซ็น 

นักเรียน นักศึกษำ มีทัศคติที่ดีต่อวิชำชีพ
ช่ำงยนต์ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน แผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
12.2 นักเรียน แผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำ

งำนที่เรียน 
12.3 เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  งำนวัดผลและประเมินผล  ฝ่ำย     วชิำกำร  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล    นำยธนำกร  กุศล  
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์   055-832043    โทรสำร  055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่    087-1749987   E-mail.………………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที ่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ี
พ่ึงประสงค์  ประเด็นที่  1.1 

1.1.1 กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
1.2.2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผลสอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพและข้อที่ 5 ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกลเงื่อนไขท่ี 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย 
ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำ
ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
                                   1-28  กุมภำพันธ์  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 47 ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ และพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ 2551 มำตรำ 6 ได้
กล่ำวถึงเป้ำหมำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมว่ำ ต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำน
วิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดคุณภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพที่ก ำหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำ ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงงำน และใน
มำตรำ 11 ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีบทบำทหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะนโยบำย 
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เป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำแผนก ำลังคน สนับสนุน ก ำกับและดูแลระบบประกันคุณภำพเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 และ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
พุทธศักรำช 2563 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรเรียนให้สอดคล้องกับ มำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 และ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 โดยกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนในทุกรูปแบบกำรศึกษำ ให้ประเมินเป็น
รำยวิชำโดยประเมินตำมสภำพจริงอย่ำงต่อเนื่องตลอดภำคเรียน ในด้ำน ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และเจต
คติจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหำวิชำ
ตำมสมรรถนะรำยวิชำโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม 

งำนวัดผลและประเมินผลจึงได้ก ำหนดระบบกำรวัดผลและประเมินผลของนักเรียนนักศึกษำ ให้
ครอบคลุมภำรกิจทั้งหมด  โดยก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโครงกำร คือ กำรสอบวัดผลทำงกำรเรียนภำค
เรียนที่  2/2564  กำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำคเรียนที่ 1/2565  กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ เตรียมควำมพร้อมและและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำ ในกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-net) 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1   เพ่ือพัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครูสอนวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.3   เพ่ือประเมินมำตรฐำนวิชำชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.4   เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษำก่อนเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-net) ก่อนจบกำรศึกษำ 
7.5   เพ่ือประเมินมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติให้กับนักเรียน  นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
สถำนภำพของโครงกำร 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ทุก
สำขำวิชำ 

ร้อยละ100 
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
................................................ตุลำคม  64 -  กันยำยน  2565.......................................................... 
 10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 

 
   

กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/70G/500 IDEA MAX 
ซองน้ ำตำล ด้ำน A4ขยำยข้ำง 
เชือกขำว 
กระดำษค ำตอบ 60ข้อ 
กระดำษกำวน้ำตำลไม่ใช้น้ ำ 2 นิ้ว 
ดินสอมำสเตอร์อำร์ท แฟนซี 2B 
ปำกกำลูกลื่นเจลโล่บอล QUANTUM 007สีน้ ำเงิน 
หมึกถ่ำยเอกสำร 
หมึก CANON รุ่น 790 สีด ำ 
คลิปหนีบหูสี เบอร์112 /19 มม. 
ปำกกำสีเมจิกปำกกลม PILOT SDR - 200 

30 รีม 
5 มัด 
1 มัด 
20 ห่อ 
4 ม้วน 
3 โหล 
1 กระปุก 
2 หลอด 
1 ขวด 
3 กล่อง 
1 โหล 

98  บำท 
110 บำท 
150 บำท 
19 บำท 
32  บำท 
45  บำท 
175 บำท 
3,500 บำท 
324  บำท 
12 บำท 
84 บำท 

2,940 บำท 
550 บำท 
150 บำท 
380 บำท 
128  บำท 
135  บำท 
175  บำท 
7000  บำท 
324  บำท 
36 บำท 
84 บำท 
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สติ๊กเกอร์ขำวด้ำน 
 

1 ห่อ 
 

98 บำท 
 

98 บำท 
 

รวมทั้งสิ้น   12,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) 1.นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรประเมินผลตำมสภำพจริง 

และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน 
2.นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำน
วิชำชีพและผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน  วิชำชีพ 
3 นักเรียน นักศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยในกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ  (V-NET) ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
4 นักเรียน  นักศึกษำผ่ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
ระดับ 1  ในสำขำที่เรียน 

 
 
 
 

ร้อยละ100 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1 นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรประเมินสรุปผลกำรเรียน
ปลำยภำคเรียนโดยใช้เครื่องมือและกำรวัดประเมินผลที่
หลำกหลำย 
2  นักเรียน นักศึกษำ มีระดับคะแนนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ 
3  นักเรียน  นักศึกษำมีระดับคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ(V-NET) 
4  นักเรียน  นักศึกษำได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนในสำขำอำชีพที่ส ำเร็จกำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำ 
ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน ก ำกับดูแลให้
ได้รับกำรประเมินผล
ตำมสภำพจริง 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรประเมินสรุปผลกำรเรียนปลำยภำคเรียนโดยใช้เครื่องมือ  และกำร
วัดประเมินผลที่หลำกหลำยในภำคเรียนที่ 2/2564และ 1/2565 ครบทุกคน ทุกชั้นปี 

    12.2  นักเรียน  นักศึกษำระดับ ปวช.3และปวส.2 มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพทุกคน 
   12.3  นักเรียน นักศึกษำ มีระดับคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-net) 

    11.4  นักเรียนนักศึกษำได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนระดับ 1ในสำขำอำชีพที่ส ำเร็จ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  …แบบสอบถำมโครงกำร…………………………………… 
13.2  …สรุปโครงกำรPDCA…………………………………………………………………… 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ศึกษำดูงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์  เคหำ  ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-7900849   E-mail.……………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  
ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที3่ ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

ประเทศ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

6 มิถุนำยน 2565 – 6 กรกฎำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วยนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยไว้  12  ข้อ ในกำร
พัฒนำศักยภำพ บูรณำกำรเรียนกำรสอนของ นักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำ โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำคือ ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมสถำนประกอบกำร  ซึ่งจะเปิด
โอกำสในนักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรจะท ำให้พบกับประสบกำรณ์ตรง 
และมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ 

 
 

โครงกำรที่ 45 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
7.4 เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์

ต่อกำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
40 คน 

-   นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้รู้จักกำร
ประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   4,000  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง

กลโรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  40 คน เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

-   นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้
เห็นกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้
รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอัน
จะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำร
จริง 
 12.2 นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรง
จำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3 เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 12.4 นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จัก
ตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร: ระดมทรัพยำกรจัดหำเครื่องไส 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์   เคหำ   ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-7900849   E-mail  tanthawat.kl@ovec.moe.go.th 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที3่ ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

6 ตุลำคม 2564 – 24 ธันวำคม 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องด้วยสถำนศึกษำได้จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเพ่ิมเติม คือ สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ พัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุก
ด้ำน เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และห้องเรียน เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำตลอดจน       กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม 
หรือผลกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำนั้น 
ในกำรนี้ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุมัติระดมทรัพยำกรจัดหำเครื่องไส แผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำน เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษำ ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

โครงกำรที่ 46 
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7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีครุภัณฑ์เครื่องไสเพียงพอส ำหรับกำรเรียน 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีครุภัณฑ์เครื่องไสเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
60 คน 

-   จัดหำเครื่องไสใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแผนก
วิชำช่ำงกลโรงงำน 

 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ ,อนุญำต ,จัดซื้ อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.ส รุ ป ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินโครงกำร                        
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ ำจ้ ำ ง เหมำรถบรรทุกติ ดตั้ ง เครน 
(Boom truck) 
   2.2 ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งเครื่องไสและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำ 

 
1 คัน 
1 จุด 

 
6,500 
13,450 

 
6,500 

13,450 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   19,950  

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  60 คน เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

-   นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้
มีเครื่องไสใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 

-   นักเรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มี
เครื่องไสใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนที่
เพียงพอ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 นักเรียนมีครุภัณฑ์เครื่องไสเพียงพอส ำหรับกำรเรียน 
12.2 ครูผู้สอนมีครุภัณฑ์เครื่องไสเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
12.3 กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-7900849   E-mail.……………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที2่ เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม 
 มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

3 กุมภำพันธ์ 2565 – 3 มีนำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วย แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี เพ่ือใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำเรียนที่เป็นทฤษฎีและวิชำค ำนวณ เช่น วิชำวัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม วิชำอำชีว  อนำมัยและ
ควำมปลอดภัย และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ห้องเรียนทฤษฎี ซึ่งท ำให้พ้ืนที่ด้ำนข้ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเต็ม
ไปด้วยวัชพืช ขึ้นรกเป็นจ ำนวนมำก และไม่มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง อำจจะมีสัตว์มีพิษเข้ำมำในพ้ืนที่เรียน ท ำ
อันตรำยแก่นักเรียน นักศึกษำ และครูผู้สอนได้ ซึ่งนับว่ำพ้ืนที่เรียนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน               มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

โครงกำรที่ 47 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนทฤษฎีเพียงพอส ำหรับกำรเรียน 
7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีห้องเรียนทฤษฎีเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 
- บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

- ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีของแผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำนให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้น 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุ มั ติ ,อนุญ ำต ,จั ด ซื้ อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำจ้ำงก่อผนังอิฐบล็อกพร้อมฉำบเรียบ 
 ขนำด 20 ตำรำงเมตร 
   2.2 ค่ำจ้ำงกั้นผนังโครงเหล็กพร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็ก 
    2.3  ค่ำจ้ำงติดตั้งประตู UPVC 
    2.4 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  

 
1  ห้อง 

 
1  ห้อง 
1 บำน 
1 ห้อง 

 
7,500 

 
22,000 
4,000 
9,000 

 
7,500 

 
22,000 
4,000 
9,000 

 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

    

รวมทั้งสิ้น   42,500  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) - นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  
จ ำนวน  150 คน 
- บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  
4  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ห้องเรียนทฤษฎีใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   นักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำใช้ห้องเรียน ที่
สะดวกเป็นสัดส่วนถูกต้อง  และเป็นระบบตำม
มำตรฐำนยิ่งขึ้น        

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน มีห้องเรียนทฤษฎีที่เพียงพอส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน 
12.2  ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนทฤษฎีได้อย่ำงเต็มที่และนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.3 สำมำรถจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษำ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ปรับปรุงแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-14-3307   E-mail  kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ประเด็นที ่2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม 
มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
23 มีนำคม 2564 – 29 เมษำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ด้วย แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเขียนแบบ และปรับปรุงซ่อมแซ

อมระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเรียนที่เขียนแบบ วิชำที่เป็นทฤษฎี 
วิชำที่เป็นกำรปฏิบัติ ต่ำงๆ เนื่องจำกห้องเขียนแบบไม่มีฝ้ำ เวลำจัดกำรเรียนกำรสอน ควำมร้อนจำกหลังคำแผ่
เข้ำมำในห้องซึ่งท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนกำรสอน และระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน ช ำรุดหลำยจุด
อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่นักเรียน นักศึกษำที่มำเรียนในอำคำรฝึกงำนได้ ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ เพ่ือให้ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 

โครงกำรที่ 48 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

 
9.กิจกรรม/วธิีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำติดตั้งฝ้ำทีบำร์ ห้องเขียนแบบ 
ขนำด 72 ตรม. 
   2.2 เปลี่ยนบำนกระจกพร้อมกรอบ
อลูมิเนียม  
ขนำด 112 cm. x 380 cm. 
   2.3 ค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ำในอำคำรฝึกงำน 

 
1  ห้อง 

        2  ชุด 
 

1 ชุด 

 
28,000 
7,000 

 
19,000 

 
28,000 
14,000 

 
19,000 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   61,000  

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำง

อุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

-   แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีพ้ืนที่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบ
ไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำง
ปลอดภัย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
12.3 สนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: พัฒนำทักษะวิชำชีพ สำขำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-14-3307   E-mail  kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

        ด้ำนที ่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
                   ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

         ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

                   สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

                   ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ทักษะ 

                  ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที ่2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มี 
ควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

21  ธันวำคม 2564 – 6 มกรำคม 2565 
5. สถำนทีด่ ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักเรียน อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพ และผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
ช่วยส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
    7.1 เพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
    7.2 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 

โครงกำรที่ 49 
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   7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
 
 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 

-   วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
ของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร                         
 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
  3.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

 
2 ชุด 

 
3,000 

 
6,000 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำง
อุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ที่ ใ ช้ พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ
ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรแข่งขัน
วิชำชีพอุตสำหกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่ งขัน
วิชำชีพอุตสำหกรรม เพ่ือยกระดับทักษะ
ฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพ
อุตสำหกรรม 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียน แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน มีทักษะควำมสำมำรถในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 
12.2 ยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนในกำรแข่งขันวิชำชีพอุตสำหกรรม 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ปรับปรุงแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์  เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-14-3307   E-mail  kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นที ่2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม 
มีควำมชื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
23 มีนำคม 2564 – 29 เมษำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ด้วย แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเขียนแบบ และปรับปรุงซ่อมแซ

อมระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเรียนที่เขียนแบบ วิชำที่เป็นทฤษฎี 
วิชำที่เป็นกำรปฏิบัติ ต่ำงๆ เนื่องจำกห้องเขียนแบบไม่มีฝ้ำ เวลำจัดกำรเรียนกำรสอน ควำมร้อนจำกหลังคำแผ่
เข้ำมำในห้องซึ่งท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนกำรสอน และระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำน ช ำรุดหลำยจุด
อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่นักเรียน นักศึกษำที่มำเรียนในอำคำรฝึกงำนได้ ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ เพ่ือให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 คน 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุ มั ติ ,อนุญ ำต ,จั ด ซื้ อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำติดตั้งฝ้ำทีบำร์ ห้องเขียนแบบ ขนำด 
72 ตรม. 
   2.2 เปลี่ยนบำนกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม  
ขนำด 112 cm. x 380 cm. 

 
1  ห้อง 

        2  ชุด 
 

1 ชุด 

 
28,000 
7,000 

 
19,000 

 
28,000 
14,000 

 
19,000 
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   2.3 ค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใน
อำคำรฝึกงำน 
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   61,000  

 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ ช่ำง

อุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  150 
คนเข้ำร่วมโครงกำร 

-   แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมีพ้ืนที่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำน เข้ำร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

-   ปรับปรุงห้องเขียนแบบและระบบ
ไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำง
ปลอดภัย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนมีห้องเรียนเขียนแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรฝึกงำนใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
12.3 สนับสนุนให้กำรจัดเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: ปรับปรุงห้องสมุดวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์  ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 094 – 1403397  E-mail : kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที ่4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

10 กุมภำพันธ์ 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง ผ่ำนสื่อและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
และอ ำนวยควำมสะดวก นักเรียนสำมรถศึกษำหำควำมรู้ได้จำกแหล่งต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ ซึ่งห้องสมุดยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญต่อผู้เรียน และถือเป็นหัวใจของกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญในสังคมแห่งภูมิปัญญำ  และสังคม  
ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนส ำคัญในกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนตำมหลักสูตร  เปรียบเสมือนคลัง
ควำมรู้ที่ช่วยพัฒนำผู้เรียนในทุก ๆ ด้ำนให้เป็นผู้รักกำรเรียน และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนำคนและ
สังคมให้สมบูรณ์แบบ 
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ปัจจุบันห้องสมุด วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขำดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริกำรห้องสมุดเท่ำที่ควร 
ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงห้องสมุดวิทยำลัยฯ เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรให้บริกำรประเภทต่ำงๆ แก่
นักเรียน ครู ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ โดยกำรด ำเนินพัฒนำสภำพแวดล้อม และจัดบรรยำกำศใน
ห้องสมุดที่เอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้  นักศึกษำมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกำรศึกษำค้นคว้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม และจัดบรรยำกำศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ 
7.2 เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมกับ

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
7.3 เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยในมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มี
ห้องสมุดที่มีสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศในเอ้ือ
ต่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุ ป ร ำย ง ำนผลกำ ร
ด ำเนนโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 พ้ืนที่ค้นหำหนังสือ 
   2.2 พ้ืนที่มุมอ่ำนหนังสือ 
   2.3 พ้ืนที่มุมพักผ่อน 

 
1 พื้นที่ 
1 พื้นที่ 
1 พื้นที่ 

 
3,4000 
8,300 
8,300 

 
3,4000 
8,300 
8,300 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   50,600  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีห้องสมุดที่มีสภำพแวดล้อม และ
บรรยำกำศในเอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้ 

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

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีห้องสมุดท่ีดีมีคุณภำพ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ห้องสมุดมีสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ 
12.2 ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมกับ

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
12.3 ห้องสมุดในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยในมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: งำนสัปดำห์ห้องสมุด 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์  ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094 – 1403397  E-mail : kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

18 – 21  กรกฎำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญแหล่งหนึ่งในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงที่รวบรวมควำมรู้ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย ห้องสมุดมีกำรพัฒนำด้ำนสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลำ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้ใช้ศึกษำค้นคว้ำตำมรูปแบบที่ต้องกำรและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้เร็วที่สุด ดังนั้น
งำนห้องสมุดจึงได้จัดท ำกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุดขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้เห็นควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดทุกคนมีนิสัย รักกำรอ่ำน และรักกำร
ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด และสิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
 
 

โครงกำรที่ 52 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

และสื่อต่ำงๆ รอบตัว  
 7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้

เพ่ิมเติม 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆของห้องสมุด 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

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

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มี
หนังสือเรียน มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

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

 
1 ป้ำย 

 
500 

 
500 

 

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

 
10 ชุด 
1 แพ็ค 

 
200 
200 

 
2,000 

200 

 

รวมทั้งสิ้น   2,700  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน  
400 คนเข้ำร่วมโครงกำร 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

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

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ 
รอบตัว  

 12.2 นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 
 12.3 นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆของห้องสมุด 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมิณควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: พัฒนำระบบงำนห้องสมุด 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์  ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำงสำวภัทรวรรณ  สวัสดิ์ประวิทย์ 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094 – 1403397  E-mail : kurobii.aomm@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที ่4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

4 เมษำยน 2565  
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ มี 8 ประเภทวิชำ ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม 
คหกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละประเภทวิชำ
จ ำแนกเป็นสำขำวิชำต่ำงๆ ซึ่งมีโครงสร้ำงหลักสูตรโดยก ำหนดเป็นหมวดวิชำ ซึ่งในแต่ละภำคเรียนสถำนศึกษำ
จะจัดแผนกำรเรียนในแต่ละหมวดวิชำ แตกกันไปตำมควำมเหมำะสม โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนเป็นรำยวิชำ 
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งมีควำมแตกต่ำงในแต่ละประเภทวิชำ และสำขำวิชำ จึงก ำหนดแนวทำงกำร
จัดซื้อหนังสือเรียน ในวงเงิน 1,000 บำท / คน / ภำคเรียน 

ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำย เป็นผูพิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกรำยกำร
หนังสือเรียน ที่ครูผู้สอนเสนอมำ ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม 

โครงกำรที่ 53 
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ในกำรนี้ งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุมัติโครงกำรภำคี 4 ฝ่ำย และกำรมอบ

หนังสือเรียนแก่ผู้เรียน เพ่ือให้กำรจัดซื้อหนังสือเรียน ให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน และเพ่ือประโยชน์สูงสุด           
ต่อนักเรียนนักศึกษำ  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
7.2 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

นักเรียนนักศึกษำ 
7.3 เพ่ือช่วยสนับสนุนในกำรมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษำทันก่อนเปิดภำคเรียน 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

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

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มี
หนังสือเรียน ทันก่อนเปิดภำคเรียน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ ำ อ ำ ห ำ ร ว่ ำ ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย   
70 คน x 25 บำท  
   2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 110 คน x 35 บำท  

 
70 ชุด 

 
110 ชุด 

 
30 

 
40 

 
1,750 

 
3,850 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    3.1 ค่ำถุงพลำสติกใส่หนังสือ  
 

 
40 แพ็ค 

 
50 

 
2,000 

 

รวมทั้งสิ้น   7,600  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

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

- นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีหนังสือเรียน ทันก่อนเปิดภำค
เรียน 

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

-   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีหนังสือเรียนที่ดีมีคุณภำพ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ภำคี 4 ฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
12.2 สนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนอย่ำงมีคุณภำพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

นักเรียนนักศึกษำ 
12.3 กำรมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันก่อนเปิดภำคเรียน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำงวำสนำ  สุขใจ        
ต ำแหน่ง  ครู คศ.3  โทรศัพท์   -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0896418755  E-mail    koopicc@gmail.com    
เจ้ำหน้ำที่งำน            -           
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที่  2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
           ศธ. ข้อที่ 4. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     สอศ. ข้อที่  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

ด้วยแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัจจุบัน
ระบบไฟฟ้ำในห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์เกิดกำรขำดช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อำจก่อให้เกิดอุบัติภัยต่อและอันตรำยต่อผู้ใช้งำน แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรด ำเนินกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมใหม่เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โครงกำรที่ 54 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้สำมำรถจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
   ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำ ร คอม พิ ว เ ตอร์  แ ผนกวิ ช ำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 6 ห้อง 

  ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประมิน
ผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

 
 

 
 

  

2.ค่ำใช้สอย/……
รำยละเอียด…………..… 

 
 

   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 บล็อกลอย ขนำด 2x4 
พร้อมหน้ำกำก 
          3.2 สำยไฟ THW 2x2.5 
          3.3 พุกเบอร์ 7 
          3.4 สกูลเกลียว 1” 
          3.5 เทปพันสำยไฟ 

 
50 ชุด 

 
4 ม้วน 

10 กล่อง 
3 กล่อง 
6 ม้วน 

 
25 บำท 

 
900 บำท 
20 บำท 
25 บำท 
20 บำท 

 
1,250 

 
3,600 
200 
75 
120 

 

รวมทั้งสิ้น   5,245  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

6 ห้อง 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

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

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำน
ในกำรเรียนกำรสอน 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
ระบบไฟฟ้ำในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน

นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร : ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำขำเทคโนโลยีดิจิทัล แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำงวำสนำ  สุขใจ        
ต ำแหน่ง  ครู คศ.3  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0896418755  E-mail    koopicc@gmail.com    
เจ้ำหน้ำที่งำน            -           
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที่ 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
           ศธ. ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     สอศ. ข้อที่  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

ด้วย แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ มีสื่ออุปกรณ ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำเรียนที่เก่ียวข้องกับกำร
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วิชำพิมพ์ไทยเบื้องต้น โปรแกรมกรำฟิก วิชำพ้ืนฐำนธุรกิจดิจิทัล วิชำโครงกำร และ
รำยวิชำอ่ืน ๆ ที่ต้องค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ของผู้เรียน และกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

7.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
7.3 เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

   ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำขำเทคโนโลยี
ดิจิทัล แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 2 ห้อง 

  ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/…… 

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 
          3.1  ค่ำปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
             - ผ้ำม่ำน  
             - กลอนประตู ที่ล็อคประตู 
             - เมำส์ 
             - คีย์บอร์ด 
             - power Supply 
             - อ่ืนๆ 

 
2 ห้อง 

 
10,000 บำท 

 
20,000 

 

รวมทั้งสิ้น   20,000  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

2 ห้อง 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

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

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ได้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำน
ในกำรเรียนกำรสอน 

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

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : เชิญวิทยำกรสอนภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำชีพ    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำงวำสนำ  สุขใจ        
ต ำแหน่ง  ครู คศ.3  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0896418755  E-mail    koopicc@gmail.com    
เจ้ำหน้ำที่งำน            -           
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที่ 1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ 
     ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1.2.2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
           ศธ. ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     สอศ. ข้อที่  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

ตำมนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนดให้สถำนศึกษำภำยในสังกัด
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนควำมร่วมมือกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
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7.2 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพมำกยิ่งข้ึน 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนก
วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 50 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นสำมำรถประยุกต์ใช้รำยวิชำที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
          1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรจำก
ภำยนอก จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
               - ระดับ ปวช. 1 คน 
               - ระดับ ปวส. 1 คน 

 
 
 

6 ชั่วโมง 
6 ชั่วโมง 

 
 
 

600 
600 

 
 
 

3,600 
3,600 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
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          2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 
          2.2 ค่ำอำหำรว่ำง เช้ำ 
          2.3 ค่ำอำหำรว่ำง บ่ำย 

50 คน 
50 คน 
50 คน 

 

35 บำท 
25 บำท 
25 บำท 

1,750 
1,250 
1,250 

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

 
5 รีม 

 
110 บำท 

 
550 

 

รวมทั้งสิ้น   12,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 

และ ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ ำนวน 50 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสำมำรถประยุกต์ใช้
รำยวิชำที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 50 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นสำมำรถ
ประยุ กต์ ใ ช้ ร ำยวิ ช ำที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : แข่งขันทักษะวิชำชีพทำงด้ำนคอมพิวเตอร์    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำงวำสนำ  สุขใจ        
ต ำแหน่ง  ครู คศ.3  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0896418755  E-mail    koopicc@gmail.com    
เจ้ำหน้ำที่งำน            -           
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที่ 1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ 
     ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1.2.2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
           ศธ. ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     สอศ. ข้อที่  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขท่ี  1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏฺิบัติด้ำนวิชำชีพ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะวิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กำรสอน ของนักเรียน นักศึกษำก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบวิชำชีพ และ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคมช่วยส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 

โครงกำรที่ 57 
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แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้น 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือกระตุ้นควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรศึกษำของนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7.2 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะวิชำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
7.4 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของวิชำชีพในกำรประกอบอำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำ

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคนเก่งสู่โลกอำชีพ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน 100 คน 

  ปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ที่มสีื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ที่ดีมีมำตรฐำนในกำรเรียนกำรสอน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

 
 

 
 

  

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 เงินรำงวัล ที่ 1 
          2.2 เงินรำงวัล ที่ 2 
          2.3 เงินรำงวัล ที่ 3 

 
 
 

  
1,500 
1,000 
500 

 

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

 
 

 
 

  

รวมทั้งสิ้น   3,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขัน
ทำงทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขันทำง
ทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ำร่วมแข่งขัน
ทำงทักษะวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ ำ  แ ผ น ก วิ ช ำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ 
มีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนที่ดี เกิดควำม
ตระหนักมุ่งมั่นและตัง้ใจในกำรเรียน 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ได้นักเรียน นักศึกษำเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับ อศจ. 
 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร : ศึกษำดูงำนนักเรียน  นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565    
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวำสนำ  สุขใจ   ฝ่ำย  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล       นำงวำสนำ  สุขใจ        
ต ำแหน่ง  ครู คศ.3  โทรศัพท ์  -  โทรสำร   -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   0896418755  E-mail    koopicc@gmail.com    
เจ้ำหน้ำที่งำน            -           
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

     ด้ำนที่ 1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ 
     ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1.2.2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :  
           ศธ. ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     สอศ. ข้อที่  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :  
     ข้อที่  1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :  
     ห่วง 3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำ ร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

     เงื่อนไขที ่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
  ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565        
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
   วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย         
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 

ด้วยนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดโยบำยไว้ 12 ข้อ ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพบูรณำกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำ โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำคือ ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมสถำนประกอบกำร ซึ่งจะเปิดโอกำสให้
นักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร จะท ำให้พบกับประสบกำรณ์ตรง และมี
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้ด ำเนินโครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำข้ึน 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1 เพ่ือให้นักเรยีน ได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง  
7.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน  
7.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
7.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำร

ประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
   นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช .1 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ ำนวน 40 คน และปวส.1 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน 

  นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและ
รู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบ
วิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
                         

หมำยเหตุ ด ำเนินงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤษภำคม 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

 
   

2.ค่ำใช้สอย/…… 
          2.1 ค่ำจ้ำงเหมำรถ 

1 คัน 
 

10,000 10,000  

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…. 

    

รวมทั้งสิ้น   10,000  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร

อำชีพพิชัย ระดับชั้น ปวช.1 แผนก
วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 40 
คนและปวส.1 แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน 
รวมทั้งหมด 60 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำร
ประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยัง
ประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ จ ำนวน 40 
คนและปวส.1 แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 20 คน 
รวมทั้งหมด 60 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
ก ำ ร ป ร ะก อ บ วิ ช ำ ชี พห ลั ง จ ำ ก จ บ
กำรศึกษำ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1  นักเรียน นักศึกษำได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 

 12.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
 12.3  เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 12.4 นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบ
วิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 แบบสอบถำม 
13.2 แบบรำยงำนโครงกำร PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:……กำรจัดแสดงผลงำนและประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์…………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงนิตยำ……บุญเลิศล้ ำ……………ฝ่ำย……วิชำกำร………….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงสำวศำนันท์ชญำ……เหล็กสิงฟ์…………………………………………  
ต ำแหน่ง………ครูพิเศษสอน………………….โทรศัพท์…………055-832043……โทรสำร……-……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………099-2303532……………….E-mail Sanunchayaframe@gmail.com 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……1…….ประเด็นที่……1.2………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่………1…………สอศ. ข้อที่…2…………. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…………2…………………….……… 
* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที…่……2……………เงื่อนไขที่………2……………… 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
……………ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2564…………………………………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
…………………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
            กำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกควำมสนใจของผุ้เรียนและได้ใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  กำรให้เหตุผลและกำรคิดระดับสูง สอดคล้องกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีผู้เรียน
เป็นส ำคัญตำมควำมพร้อม ควำมสนใจและศักยภำพของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก 
ซึ่งกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์นี้ ถือเป็นหลักฐำนส ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถท ำได้
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และน ำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้ผู้อื่นรับรู้และเข้ำใจ  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน  ควำมมีเหตุผล กล้ำแสดงออก และมีควำมสำมัคคี 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน 
2 .เพ่ือปลูกฝังกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียนนักศึกษำจ ำนวน   270   คน   เข้ำร่วมจัด
แสดงและประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 

นักเรียนนักศึกษำจ ำนวน  270  คน สำมำรถจัด
แสดงและประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมขั้นตอน 
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
.............................................................................................................................................................. 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน:        -   

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำป้ำยโครงกำร ขนำด 2x3 
เมตร 

 
1 ป้ำย 
 

 
450  

 
450 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
          3.1 กระดำษเกียรติบัตรขนำด A4 
(50 แผ่น) 
          3.2 กระดำษ A4 80 แกรม 

 
5 แพ็ค 
 
1 รีม 

 
230 

 
110 

 
1,150  

 
110 

 

รวมทั้งสิ้น   1,710  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียนนักศึกษำจ ำนวน  270 คน
จัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์จ ำนวน 
90  โครงงำน 

นักเรียนนักศึกษำจ ำนวน 270 คนจัดท ำ
โครงงำนวิทยำศำสตร์จ ำนวน  90 
โครงงำนที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (Outcome) โครงงำนวิทยำศำสตร์จ ำนวน 90  
โครงงำน 

โครงงำนวิทยำศำสตร์จ ำนวน  90 
โครงงำนที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 
12.2  นักเรียนนักศึกษำสำมำรถจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  กำรติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
13.2  กำรจัดแสดงผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร: จัดหำผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงกลโรงงำน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยวรวิทย์ เคหำ    ฝ่ำย วิชำกำร 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยทัณฑวัต  กลิ่นน้อย 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์………………………………………โทรสำร…………….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-7900849   E-mail.……………………………………………………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที ่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  
ประเด็นที ่1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที3่ ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

ประเทศ 
สอศ. ข้อที่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 

สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ        

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที1่ เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำง  
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

18 เมษำยน  2565 – 13 พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

กำรพัฒนำคือกำรท ำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น ครูเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีส ำคัญ เป็นตัวขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้นครูจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและทันตอเหตุกำรณ์ปรับเปลี่ยนตำมกระแสได้ตลอดเวลำ กำรพัฒนำครูจะต้องพัฒนำ
ให้ถูกทำงตำมควำมสำมำรถควำมเหมำะสม และตำมสำขำวิชำที่ถนัด ยังมีควำมบกพร่องอยู่หลำยเรื่องท่ีจะต้อง
ได้รับกำรแก้ไข ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือน ำพำผู้เรียนสู่ควำมส ำเร็จ 

ตำมเจตนำรมณ์และลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจำกครูจะเข้ำรับกำรพัฒนำหรืออบรมแล้ว กำรทัศน
ศึกษำ ก็เป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้ครูมีวิสัยทัศน์ที่ยำวไกล น ำประสบกำรณ์มำต่อยอดให้กับผู้เรียนได้  

โครงกำรที่ 60 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

7.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเอง 
 7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน  
7.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้น ำควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน ใช้ในกำรเรียนกำร

สอนนักเรียน นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  4 คน 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเองและ
เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำร
สอนนักเรียน นักศึกษำ 

 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ ์
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร                         
 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน: 

ประมำณกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

 
   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำวิทยำกร 2 คน x 600 บำท 
   2.2 ค่ำอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ 
   2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 
6 ชั่วโมง 
10 ชุด 
10 ชุด 

 
1,200 

30 
35 

 
7,200 

300 
350 
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   2.4 ค่ำอำหำรช่วงบ่ำย 10 ชุด 30 300 
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    3.1 กระดำษ ปำกกำสี ปำกกำไวท์บอร์ด 
    3.1 ดินสอ ยำงลบ 

 
6 ชุด 
6 ชุด 

 
80 
30 

 
480 
180 

 

รวมทั้งสิ้น   8,810  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  4 คน 
เข้ำร่วมโครงกำร 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำ
ตนเองและเพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน 
เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนนักเรียน นักศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) - ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม 80 
เปอร์เซ็นต์ 
 

-   ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนได้ควำมรู้
เพ่ิมเติมเพ่ิมข้ึน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้พัฒนำตนเอง 
12.2 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้เพ่ิมเติมควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน  
12.3 ครูผู้สอนแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน ได้น ำควำมรู้ในงำนช่ำงกลโรงงำน ใช้ในกำรเรียนกำรสอน

นักเรียน นักศึกษำ13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  บ ำรุงดูแลสื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยนพดล  พัดจันทร์หอม 
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  0617989048   E-mail kungcom53@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล   นำงสำวเสำวลักษณ์  นำคแสวง 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึงกำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้นจะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที ่ ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหลำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขัน้ปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 พฤศจิกำยน 2564 – 1 กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
          เนื่องจำกกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน  และพัฒนำระบบกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนของำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ให้มีประสิทธิภำพนั้นจ ำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ  และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และนักเรียนนักศึกษำในวิ ทยำลัย  ที่มี
คุณภำพ  จึงต้องมีกำรดูแลรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์ในงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ให้มีสภำพที่ใช้งำนได้  อย่ำง
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มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ได้มำตรำฐำนตำมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือบ ำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี 
2. เพ่ือดูแลสื่อและวัสดุกำรเรียนกำรสอนให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บ ำรุงดูแลสื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่
ช ำรุดให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละสื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของ
งำนสื่อให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีตลอดปี 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร             

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร             

3. ด ำเนินโครงกำร              

4.ติดตำมและประเมินผล             

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร             

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 พฤศจิกำยน 2564 – 1 กันยำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
 
 
 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน    งบ สอศ. 
2.ค่ำใช้สอย     
3. ค่ำวัสดุ 
 3.1 เครื่องชำร์จ พร้อมถ่ำนชำร์จ Eneloop AA 
4 ก้อน 
 3.2 ปลั๊กแจ็คไมค์ชนิด XLR (ตัวผู้) 

 
1 ชุด 
5 ตัว 
5 ตัว 

 
1,500 
150 
145 

 
1,500 
750 
725 
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 3.3 ปลั๊กแจ็คไมค์ชนิด XLR (ตัวเมีย) 
 3.3 ปลั๊กแจ็คไมค์หัวแบบ PHONE 6.3 MM 
TRS/TS 
 3.4 สำยไมค์โครโฟน STEREO ยำว 100 เมตร 
 3.5 สำยสัญญำณเสียง RCA Cable 20M 
3.5mm 

5 ตัว 
1 ม้วน 
1 เส้น 

160 
1,700 
500 

800 
1,700 
500 

รวมทั้งสิ้น  5,975  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนในงำน
สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ช ำรุดอยู่ในสภำพที่ใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละของครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ดีตลอดปี 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของ
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนอยู่ในสภำพพร้อมใช้ 
และใช้งำนได้ 
 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของงำนสื่อ
กำรเรียนกำรสอนมีสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1. สื่อและวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ของงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนอยู่ในสภำพพร้อมใช้ และ
ใช้งำนได้ดี 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมสรุปผลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:  โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ของครู
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล  นำยนพดล  พัดจันทร์หอม 
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  0617989048   E-mail kungcom53@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล   นำงสำวเสำวลักษณ์  นำคแสวง 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึงกำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้นจะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที ่ ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหลำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 เมษำยน 2565 – 1 พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ปัจจุบันแวดวงทำงกำรศึกษำหลำยประเทศทั่วโลกก ำลังก้ำวข้ำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม ๆ 
ที่ใช้ผู้สอนเป็นศูนย์กลำง มำเป็นกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน ปัจจุบันกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ไทยได ้
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เปลี่ยนแปลงไปตำมบริบทของโลกที่ไม่อยู่นิ่งเพ่ือก้ำวสู่ศตวรรษใหม่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคนี้ก ำลังจะ
แปรเปลี่ยนสภำพจำกอดีตที่มีห้องเรียนและมีผู้สอนท ำหน้ำที่เป็นผู้ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่ำง
เดียวผู้เรียนก็มีหน้ำที่รับควำมรู้จำกผู้สอน ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันที่มีกำรน ำสื่อเทคโนโลยี
เข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้สอนไปสู่ผู้เรียน กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้มีกำร
ผสมผสำนเทคโนโลยีเข้ำกับเนื้อหำและวิธีกำรสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรเรียนรู้ ใช้สื่ออย่ำง
หลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ สนใจใฝ่เรียนรู้ 
สนุกสนำน กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้มำกขึ้น แม้ว่ำกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบกำร
จัดกำรศึกษำนั้น จะท ำให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่กว้ำงใหญ่ไพศำล มีควำมรู้มำกมำยหลำกหลำยให้ศึกษำเรียนรู้ 
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่ำงง่ำยดำย แต่กำรที่ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ถูกต้อง ก็ต้องอำศัยผู้สอนที่เข้ำใจและมีควำมรู้ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีด้วย
เช่นกัน ผู้สอนยังจ ำเป็นต้องเป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศและเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักเลือกศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและมีวิจำรณญำณเพรำะข้อมูลสำรสนเทศที่เผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ต
นั้น มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่ำนกำรกลั่นกรอง ดังนั้นผู้สอนมีหน้ำที่ต้องชี้แนะให้ผู้เรียนได้รู้จัก
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีระบบมีเหตุผล คิดสร้ำงสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้สูงสุด  

ในควำมส ำคัญดังกล่ำว งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้พิจำรณำแนวทำงและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพ่ือให้ผู้เข้ำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ สร้ำงกำรเรียนรู้ได้
จริง มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ เพ่ือก่อให้เกิดพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภำพในยุคที่เรียกได้ว่ำ Digital 
Education จึงได้จัดโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ของ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย กำรศึกษำบนโลกดิจิทัล ที่จะพัฒนำบุคลำกรโดยครูผู้สอนให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ใหม่จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรพัฒนำทักษะและเทคนิคกำรสอนที่ทันสมัย และได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน ยังจะท ำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนักเรียนนักศึกษำที่เป็น
บุคลำกรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ทรำบและเข้ำใจหลักกำร วิธีกำร เทคนิคของกำรพัฒนำทักษะและเทคนิคกำร

สอนที่ 
ทันสมัยในยุคปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในยุค 
ปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีกำรในกำรสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของผู้เรียน 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน 31 คน 

ครูผู้สอนใช้ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปประยุกต์
ปรับใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร             

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร             

3. ด ำเนินโครงกำร              

4.ติดตำมและประเมินผล             

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

            

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 เมษำยน 2565 – 30 พฤษภำคม 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………    งบ สอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอำหำร 1 มื้อ จ ำนวน 35 คน x 40 บำท 
2.2 ค่ำอำหำร ว่ำง 2 มื้อ x 25 บำท x 32 คน 

 
35 
35 

 
40 
25 

 
1,400 
1,600 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น  3,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
ครูผู้สอนวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 31 
คน ได้สื่อกำรเรียนกำรสอน ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ครูผู้สอนใช้ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปประยุกต์
ปรับใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ครผูู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
อบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนในยุคปัจจุบันได้ 

ได้สื่อและวิธีกำรในกำรสอนที่เป็นประโยชน์และ
เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของผู้เรียน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1. ครูผู้สอนได้ทรำบและเข้ำใจหลักกำร วิธีกำร เทคนิคของกำรพัฒนำทักษะ และเทคนิคกำรสอน
ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน 
12.2. ครูผู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
ในยุคปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.3. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เทคนิคและวิธีกำรในกำรสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นกำร 
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของผู้เรียน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำโครงกำร 
13.2 บันทึกข้อควำมสรุปผลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:……………พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำกำรบัญชีโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น…………………………..... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที.่..... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที.่........2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…… 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้ง
งำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…สอศ. ข้อที่… 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล........  เงื่อนไขที่...... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมนโยบำยส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ก ำหนดให้สถำนศึกษำภำยในสังกัด
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนควำมร่วมมือกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำ ดังนั้นจึงขอจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
วิชำกำรบัญชีโดยภูมิปัญญำท้องถิ่นข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.   เพ่ือสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
2.   เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
3.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรบัญชีมำกยิ่งขึ้น 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำแผนกกำรบัญชี  
ระดับชั้น ปวช. 3  ระดับชั้น ปวส. 1 

จ ำนวน 40 คน 
 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เกี่ยวกับ
ทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้
ในงำน หรือจำกจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับแผนกวิชำกำรบัญชี 

 
 

โครงกำรที่ 63 
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9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

 10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

 

 
 3,600.- 

 
 

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

   
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น   3,600.-  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครูแผนกวิชำกำรบัญชี  จ ำนวน 3  คน 

และนักเรียน นักศึกษำแผนกกำรบัญชี 
ระดับชั้น ปวช. 3 จ ำนวน  18  คน  
ระดับชั้น ปวส. 1 จ ำนวน  20  คน 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย 
รวมทั้งเทคโนโลยี ที่ใช้ในงำน หรือจำก
จำกภูมิ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำแผนกกำรบัญชี 
ระดับชั้น ปวช. 3 จ ำนวน  18  คน  
ระดับชั้น ปวส. 1 จ ำนวน  20  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย  
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในงำน หรือจำก
จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกวิชำกำรบัญชี 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย รวมทั้งเทคโนโลยีที่ ใช้ ใน

งำน หรือจำกจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกวิชำกำรบัญชี 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บัญชีอย่ำงง่ำย  รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ใน

งำน หรือจำกจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชำกำรบัญชี 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:……………ศึกษำดูงำนนักเรียน นักศึกษำ ใหม่…………………………..... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกลุ……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที.่..... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที.่........ 2.2 ด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอำชีวศึกษำ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลั งคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...… 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วยนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยไว้  12  ข้อ ในกำร
พัฒนำศักยภำพ บูรณำกำรเรียนกำรสอนของ นักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำ โดย 1 ใน 12 ข้อนโยบำย  ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำคือ ควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมสถำนประกอบกำร ซึ่งจะเปิด
โอกำสในนักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรจะท ำให้พบกับประสบกำรณ์ตรง 
และมีมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย               จึงได้ด ำเนิน
โครงกำรขึ้นเพ่ือสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
3. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำร

ประกอบวิชำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 

โครงกำรที่ 64 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำแผนกกำรบัญชี  
ระดับชั้น ปวช.1 จ ำนวน 40 คน 

 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จัก
ตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
                         
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  
      2.1 ค่ำจ้ำงเหมำ          

 
 5,000.-  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   5,000.-  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ แผนกกำรบัญชี 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน 40  คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ แผนกกำรบัญชี 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ระดับชั้น ปวช.  จ ำนวน 40  คน 
เข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำได้ศึกษำดูงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
12.2 นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกสำขำงำนที่เรียน 
12.3 เตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
12.4 นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ    
       หลังจำกจบกำรศึกษำ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ

หลังจำกจบกำรศึกษำ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:……………ธนำคำรโรงเรียน…………………………..... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกลุ……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที.่........ 2.2 ด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอำชีวศึกษำ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ /นโยบำย :ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลั งคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...… 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ธนำคำรโรงเรียน เป็นธนำคำรจ ำลอง ที่ด ำเนินกำรโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อำจำรย์ และพนักงำน
ธนำคำรออมสินเป็นที่ปรึกษำ มีนักเรียนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงำนในธนำคำร
โรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีควำมประพฤติดี มีควำมรับผิดชอบ มีควำมละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ผู้จัดกำร พนักงำนกำรเงิน 
พนักงำนบัญชี พนักงำนติดต่อ และพนักงำนลงรำยกำร เพ่ือให้ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย  มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ำยในยำมจ ำเป็นสิ่งที่โครงกำรธนำคำรโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักกำร
ท ำงำนที่ต้องมีควำมซื่อสัตย์และมีควำมสุจริตเพรำะว่ำกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีควำมซื่อสัตย์ต้อง
มีควำมสุจริตเป็นส ำคัญ ซึ่งเป็นรำกฐำนน ำไปสู่สังคมที่ดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับ
ควำมที่มีกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมำกนักธนำคำรโรงเรียนจะเน้นเฉพำะเรื่องกำรฝำกเงินกับถอนเงิน เด็กก็
จะเริ่มคุ้นเคยกับกำรที่จะรับฝำกเงิน ถอนเงิน ท ำบัญชีคือชีวิตประจ ำวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่ำนี้
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นกำรจัดระเบียบชีวิตของตน ถ้ำไม่มีระเบียบชีวิตว่ำจะใช้จ่ำยกันอย่ำงไร รำยได้เป็น
ยังไง จ่ำยเป็นยังไงจะไม่มีทำงที่จะก ำหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจำกกำรที่
เพียงแต่ให้เด็กรู้จักกำรอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงำน ท ำงำนเป็น ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้ำเป็น คือเรื่อง

โครงกำรที่ 65 
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ส ำคัญในสังคมไทยกำรให้บริกำรนั้นเป็นเรื่องซึ่งกำรแข่งขันกำรมีชีวิตอยู่รอดในอนำคต ธนำคำรโรงเรียนจึงเป็น
เป้ำหมำยคือกำรที่ให้เด็กฝึกงำนในภำคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบกำรเงินจริง ได้มีกำรออมด้วยตัวเองให้เกิด
ควำมรู้สึกโดยกำรออมทรัพย์อย่ำงเป็นระบบนั้นจะช่วยได้ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีส่วนร่วมในกำรรู้จักประหยัด     
อดออม  และสำมำรถด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือให้ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ                   
และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

3. เพ่ือให้ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เป็นผู้มีวินัย  มีควำมรับผิดชอบ  มี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมเพียรพยำยำม  ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในกำรท ำงำน                  
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

4. เปิดโอกำสให้นักเรียนฝึกทักษะกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรท ำงำนอย่ำงมีข้ันตอน 
5. ส่งเสริมให้ครู  บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี เงินเก็บไว้ ใช้จ่ ำย                       

เมื่อยำมจ ำเป็น 
 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย  มีเงินออม ทุกคน จ ำนวน 755 คน 

ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัย          
กำรอำชีพพิชัย  รู้จักกำรออมทุกคน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
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 10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   

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

   
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
    3.1 หมึกปริ้นHP Laser Jet P1102 
    3.2 หมึกปริ้น EPSON PLQ - 200 

 
1 กล่อง 
1 กล่อง 

 
3,000 
2,000 

 
3,000 
2,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000.-  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งหมด  
จ ำนวน 755  คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งหมด  
จ ำนวน 755 คน รู้จักเก็บออม 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีนิสัยรักกำรประหยัด อดออม รู้จัก         

กำรใช้จ่ำยเงิน 
12.2 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ำยเมื่อยำมจ ำเป็น 
12.3 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
12.4 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีควำมรับผิดชอบ 

มีควำมสำมัคคีกัน 
12.5 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และ

กำรท ำงำนอย่ำงมีข้ันตอน 
12.6 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำง ๆ   อย่ำง

ต่อเนื่อง 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 755 คน รู้จักเก็บออม 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:……………พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี…………………………..... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที่.......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . . 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1 . เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ปัจจุบันรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกำรจัดกำรเรียนระบบทวิภำคีเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะได้ผู้ เรียนมี
ควำมสำมำรถและ ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึ ง
ให้สถำนศึกษำในสังกัด จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีและพัฒนำเพ่ิมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรให้มำกยิ่งขึ้น  

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จึงจัดโครงกำร ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
เพ่ือเพ่ิม ปริมำณผู้เรียนและเพ่ิมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมำณผู้เรียน สำขำวิชำ ในระบบทวิภำคี  
2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
3. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำในระบบทวิภำคีมี จ ำนวน 4 
สำขำวิชำ จ ำนวน 100 คน 

1. เพ่ิมปริมำณผู้เรียน สำขำวิชำ ในระบบทวิภำคี  
2. พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำคี  
3. มีควำมพร้อมในกำรประเมินกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         

  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……  
 

   
3. ค่ำวัสดุ/………     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งหมด  
จ ำนวน 755  คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งหมด  
จ ำนวน 755 คน รู้จักเก็บออม 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณ
ตนและรู้จักตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อ
กำรประกอบวิชำชีพหลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีนิสัยรักกำรประหยัด อดออม รู้จัก         

กำรใช้จ่ำยเงิน 
12.2 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ำยเมื่อยำมจ ำเป็น 
12.3 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
12.4 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีควำมรับผิดชอบ 

มีควำมสำมัคคีกัน 
12.5 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และ

กำรท ำงำนอย่ำงมีข้ันตอน 
12.6 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำง ๆ  อย่ำงต่อเนื่อง 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 ครู บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จ ำนวน 755 คน รู้จักเก็บออม 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
 

1. ช่ือโครงกำร:….... ส่งเสริมก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำร…... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที่.......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เพ่ือให้นักศึกษำระบบทวิภำคี  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                 
ในสถำนประกอบกำร ได้แก่ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ระเบียบกำรแต่งกำย ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน รับทรำบรำยละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบำท และหน้ำที่ของนักศึกษำ  ตำมที่วิทยำลัยฯก ำหนด 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือทรำบถึงแนวทำงในกำรจัดระบบด ำเนินงำนฝึกปฏิบัติงำนของหน่วยงำน กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับ  
สถำนประกอบกำร   

2. เพ่ือก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี    

3. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
4. เพ่ือติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

ชั้นสูง ประเภทวิชำพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม 
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5. เพ่ือนิเทศติดตำม นักศึกษำฝึกอำชีพ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ครูประจ ำแผนกวิชำ 4 แผนกวิชำ 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และฝึกอำชีพ 
จ ำนวน 100 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้รู้จักกำรประมำณตนและรู้จัก
ตนเองอันจะยังประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
หลังจำกจบกำรศึกษำ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         

  

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……  
 

   
3. ค่ำวัสดุ/………     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ครูประจ ำแผนกวิชำ 4 แผนกวิชำ 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และฝึกอำชีพ จ ำนวน  100  คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ และ
ประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ และ
ประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 

ครูประจ ำแผนกวิชำได้ทรำบแนวทำงกำร
ฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรียมควำมพร้อม และ
กำรติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำ 
สถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  
และประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำม หลักสูตรร่วมกับสถำน
ประกอบกำร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 เพ่ือทรำบแนวทำงในกำรจัดระบบกำรด ำเนินงำนฝึกปฏิบัติของหน่วยงำน  และสถำน ประกอบกำร 
12.2 เพื่อก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร 
12.3 เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิ

ภำค ี
12.4 เพื่อเป็นกำรวำงแผนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ในอนำคตต่อไป 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ และประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…....โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ…... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 

 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที่.......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้ นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี  ได้แก่  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ระเบียบกำรแต่งกำย  ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯเป็นต้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน  รับทรำบรำยละเอียด
และข้อปฏิบัติเกีย่วกับบทบำท และหน้ำที่ของนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมท่ีวิทยำลัยฯก ำหนด  

  จึงสมควรให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อม ในกำรเรียน  อีกทั้ง  นักเรียนได้มีโอกำสพบปะครูที่ปรึกษำ  และเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และพันธ
กิจของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 

โครงกำรที่ 68 
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3. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์             
ซึ่งกันและกัน 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักเรียนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ ปวช.  ชั้นปีที่ 3  
สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสำขำงำนกำร
บัญชี เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดบั ปวช.  ชั้นปีที่ 3  สำขำวิชำ
ช่ำงยนต์ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และสำขำงำนกำรบัญชี มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ                       
ของวิทยำลัยและได้เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเรียน กำรสอนระบบทวิ
ภำค ี

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตัง้คณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
  

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……  
 

   
3. ค่ำวัสดุ/………     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักเรียน
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ ปวช.  
ชั้นปีที่ 3  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสำขำงำน
กำรบัญชี เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศ
ร้อยละ 80 

นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ 
ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทั้ง 4  แผนกวิชำ  มี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ  
ของวิทยำลัยและได้เตรียมควำมพร้อมสู่
กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทั้ง 4  แผนก
วิชำ  เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเรียนกำรสอนระบบ
ทวิภำคี  

นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ 
ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทั้ง 4  แผนกวิชำ  มี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ  
ของวิทยำลัยและได้เตรียมควำมพร้อมสู่
กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนมีควำมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
12.2 นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
12.3 นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและ

กัน 

 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที ่3  ทั้ง 4  แผนกวิชำ  เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:................สัมมนำนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (ระดับ ปวช.)........................…... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที.่..... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที.่......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำโดยให้ควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท ำให้นักเรียนเกิด
กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริงได้  กำรจัดกำรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียน จะท ำให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จริงและสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  

ในกำรนี้  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ได้จัดท ำโครงกำรสัมมนำนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพขึ้น 
เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อีกท้ังจัดอำจำรย์ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพ่ือที่จะให้
ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักศึกษำเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจนจะท ำให้กำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพ่ือติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิช
กรรมและอุตสำหกรรม 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
3. นักเรียนสำมำรถทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

จ ำนวน  100 คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ              
จ ำนวน  100 คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
  

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……  
 

   
3. ค่ำวัสดุ/………     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
จ ำนวน  100 คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  จ ำนวน  
100  คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
จ ำนวน  100 คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  จ ำนวน  
100  คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  นักเรียนได้รับกำรติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
12.2  ประเภทวิชำพำณิชกรรมและอุตสำหกรรม 
12.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
12.4  นักเรียนสำมำรถได้ทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 นักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  จ ำนวน  100 คน เข้ำร่วมสัมมนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…....โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี…... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที่.......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . . 3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำ ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่..... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 เพ่ือให้นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี ได้แก่ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ระเบียบกำรแต่งกำย ระเบียบกำรลงทะเบียน ฯลฯ             
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน รับทรำบรำยละเอียดและ           ข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบำท และหน้ำที่ของนักศึกษำ  ตำมที่วิทยำลัยฯก ำหนด  

 จึงสมควรให้นักศึกษำระบบทวิภำคี  ได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม        
ในกำรเรียน อีกท้ัง นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะครูที่ปรึกษำ เพ่ือนนักศึกษำใหม่ และเป็นไปตำมแผน           กล
ยุทธ์และพันธกิจของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำร
อำชีวศึกษำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2. เพ่ือให้นักศึกษำได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
3. เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี  
ระดบั ปวส. เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี ระดับ ปวส. มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ  ของวิทยำลัยฯ  และได้เตรียมควำม
พร้อมสู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
  
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

 
   

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

 
   

3. ค่ำวัสดุ/………
รำยละเอียด………….…….. 

    

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักศึกษำ
ใหม่ระบบทวิภำคี  ระดับ ปวส.                 
ทุกแผนกวิชำ เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี ระดับ ปวส. 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ  
ของวิทยำลัยฯ  และได้เตรียมควำมพร้อม
สู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี  

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักศึกษำ
ใหม่ระบบทวิภำคี  ระดับ ปวส.                 
ทุกแผนกวิชำ เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี ระดับ ปวส. 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบกำรต่ำง ๆ  
ของวิทยำลัยฯ  และได้เตรียมควำมพร้อม
สู่กำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  นักเรียนมีควำมควำมพร้อมในกำรเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
12.2  นักศึกษำได้ทรำบถึงระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ 
12.3  นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 บุคลำกรจำกสถำนศึกษำ  นักศึกษำใหม่ระบบทวิภำคี  ระดับ ปวส. ทุกแผนกวิชำ เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศร้อยละ 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:................…....สัมมนำนักศึกษำฝึกอำชีพ (ทวิภำคี)........................…... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :………นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……..…ฝ่ำย……วิชำกำร..................….….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……...…นำงภิญญำรัตน์   เกตุอินทร์……………………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……พนักงำนรำชกำรครู……..……….โทรศัพท์……...............…........โทรสำร…..……………...........
โทรศัพท์เคลื่อนที่……084-941413……………………….E-mail.…… antaim1@hotmail.com……….…. 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่...... 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ.......                 
ประเด็นที่.......2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ...... 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ . ข้อที่…. . . .  3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน                
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ…... สอศ. ข้อที่...…3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์……. 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่.......1. ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ …... 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ . . . . .3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง                   
กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำม                
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล.....  เงื่อนไขที่.. ... 1. เงื่อนไข 
ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เก่ียวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ...... 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำโดยให้ควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ที่จะท ำให้นักศึกษำเกิด
กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริงได้  กำรจัดกำรให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทำงปฏิบัติแก่นักศึกษำ จะท ำให้นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์จริงและสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน  

ในกำรนี้  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ได้จัดท ำโครงกำรสัมมนำนักศึกษำฝึกอำชีพ (ทวิภำคี)                
ขึ้น เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อีกท้ังจัดอำจำรย์ออกนิเทศนักศึกษำฝึกอำชีพ (ทวิภำคี) เพ่ือที่จะให้
ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักศึกษำเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษำ ที่ชัดเจนจะท ำให้กำรฝึกอำชีพ
ของนักศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1.  เพื่อติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ทวิภำคี) ประเภทวิชำพำณิช
กรรมและอุตสำหกรรม 

2. เพ่ือให้นักศึกษำมีเจตคติท่ีดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
3. เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ทวิภำคี)   จ ำนวน  100  คน เข้ำร่วมสัมมนำ
กำรฝึกอำชีพ 

นักศึกษำ  ระดับชั้น ปวส. (ทวิภำคี)  จ ำนวน 100 คน มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจจำกำรสัมมนำ มีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำน สำมำรถแก้ไข
ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน 

 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
  

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   

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

   
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น     
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ทวิภำคี)   จ ำนวน  100  คน เข้ำ
ร่วมสัมมนำกำรฝึกอำชีพกำรบัญชี เข้ำร่วม
โครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักศึกษำ  ระดับชั้น ปวส. (ทวิภำคี)  จ ำนวน 100 
คน มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจจำกำรสัมมนำ มีเจตคติ
ที่ดีในกำรท ำงำน 

สำมำรถแก้ไขปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ทวิภำคี)   จ ำนวน  100  คน เข้ำ
ร่วมสัมมนำกำรฝึกอำชีพกำรบัญชี เข้ำร่วม
โครงกำรปฐมนิเทศร้อยละ 80 

นักศึกษำ  ระดับชั้น ปวส. (ทวิภำคี)  จ ำนวน 100 
คน มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจจำกำรสัมมนำ มีเจตคติ
ที่ดีในกำรท ำงำน 

สำมำรถแก้ไขปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  นักศึกษำได้รับกำรติดตำมกำรฝึกอำชีพของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ทวิภำคี)  
ประเภทวิชำพำณิชกรรมและอุตสำหกรรม 

12.2  นักศึกษำมีเจตคติท่ีดีในกำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำร 
12.3  นักศึกษำสำมำรถได้ทรำบถึงปัญหำทั้งภำยนอกและภำยในและสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้ 

 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 นักศึกษำ  ระดับชั้น ปวส. (ทวิภำคี)  จ ำนวน 100 คน มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจจำกำรสัมมนำ มีเจตคติที่ดี
ในกำรท ำงำน สำมำรถแก้ไขปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:…ศึกษำดูงำนของครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกล 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร….............................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 27(3) กล่ำว ไว้
ว่ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำง  
ต่อเนื่อง มำตรำ 81 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ โดยกำรให้ไปศึกษำฝึกอบรม
ดู งำนเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภำพกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคนทั้งในด้ำนควำมคิด กำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล กำรไปศึกษำดูงำนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอ่ืน สำมำรถน ำแบบอย่ำงที่ดีและ
เหมำะสมมำประยุกต์และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกำรเรียนกำรสอน 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 7.1 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น  
 7.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่งที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำ
ตนเองและสถำนศึกษำ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกล วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย จ ำนวน  8  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่งที่ได้รับ
จำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำตนเองและ
สถำนศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/… 
1.1  ค่ำของที่ระลึก 

 
1 ชิ้น 

 
500.00 

 
500.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/…… 
          2.1  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  

240 บำท x 3 วัน 
          2.2  ค่ำท่ีพัก 

500 บำท x 2 คืน 

 
8 คน 

 
8 คน 

 
720.00 

 
8,000.00 

 
5,760.00 

 
8,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   14,260.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกล 
วิทยำลัยกำรอำชีพพชิัย จ ำนวน 8 คน   

ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้
ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำและหน่วยงำน
อ่ืน 

ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยกำรอำชีพพชิัย  ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลน ำสิ่ง
ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุง
พัฒนำตนเองและสถำนศึกษำได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 12.1 ครูและบุคลำกรแผนกวิชำเครื่องกลได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพตำมมำตรฐำนก ำหนด น ำผลจำก
กำรไปศึกษำด ูงำนมำพัฒนำตนเองและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 
ฝ่ำยวิชำกำร  

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ฝ่ำยวิชำกำร 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง  
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล  นำยคมกฤช ธีระแนว       ฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ประสำนงำน : นำยคมกฤช  ธีระแนว 
ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน          โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้
และไกล 

- เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : กันยำยน – พฤศจิกำยน 2564 
     5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 พลังงำนน้ ำมันมีควำมส ำคัญมำกต่อมนุษย์ แต่น้ ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดมลพิษ ทำง

อำกำศ และน้ ำมันในตอนนี้มีรำคำค่อนข้ำงสูง ปัจจุบันมีมำตรกำรและนโยบำยอย่ำงต่อเนื่อง ในกำร
ลดใช้น้ ำมันโดยมุ่งเน้นไปทำงพลังงำนทดแทน เช่น หลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน้ ำ เป็น
ต้น พลังงำนเหล่ำนี้เป็นพลังงำนสะอำดแต่ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรสูงแต่อย่ำงไร ก็ตำมยังมีวิธิในกำรลด
ใช้น้ ำมันให้น้อยลง เช่น กำรใช้พลังงำนร่วมประกอบด้วย LPG + น้ ำมัน , ไฟฟ้ำ + น้ ำมัน และอีกวิธี
คือกำรคิดเทคโนโลยีใหม่ที่ท ำให้ลดกำรใช้น้ ำมันให้น้อยลง 
           สำขำงำนยำนยนต์ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้ำ จ ำกัดได้เข้ำร่วม  
จัดท ำ รถแข่งประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง และได้เข้ำร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ ำมัน ตำมโครงกำรของ 
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บริษัท และนโยบำยสนับสนุน ของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำต่อเนื่องกันมำ เพ่ือให้เกิดทักษะ 
กระบวน กำรตำมแนวควำมคิดประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงในยำนพำหนะ สำขำงำนยำนยนต์จึงจัด  ท ำ
โครงกำรรถฮอนด้ำประหยัดน้ ำมัน เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันรถฮอนด้ำประหยัดน้ ำมัน  เชื้อเพลิง 
ประจ ำปี 2565 ทั้งนี้ สำขำงำนยำนยนต์ จึงมีแนวคิดในกำรจัดสร้ำงรถประหยัดน้ ำ  มันเชื้อเพลิงที่มี
ประสิทธิภำพสูง ซึ่งเป็นรถต้นแบบของกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงในอนำคต 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.๑ เพ่ือพัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
7.๒ เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันโครงกำร “ HONDA รถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
7.๓ เพ่ือให้นักศึกษำใช้ทักษะมำประยุกต์กับรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ครู และ นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 6 คน 

ได้พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงให้ประหยัด
น้ ำมันเชื้อเพลิงยิ่งขี้น 
 

   
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่ม
ด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ยำงนอกรถจักยำนยนต์ IRC เบอร์ ๒.๒5 x 17 
2.2 ยำงนอกรถจักยำนยนต์ IRC เบอร์ ๒.50 x 17 
2.3 แบตเตอรี่ ขนำด 12 v. 5 a. 
2.4 ชุดโซ่สเตอร์ ขนำดเบอร์ 420 
2.5 ชุดล้อปืนล้อ หน้ำ-หลัง เวฟ 110 i 
2.5 ชุดลูกปืนเพลำข้อเหวี่ยง เวฟ 110 i 
2.6น้ ำมันเครื่องฮอนด้ำ 1 ลิตร  
2.7 น้ ำมันเบรก 1 ลิตร 
2.8 ลูกสูบ เวฟ 110 i 
2.9 ผ้ำเบรก 
2.10 เพำลูกเบี้ยว 
2.11 น้ ำมันเบนชิน 
 

 

 

  
700.00 
700.00 

1,500.00 
600.00 

๑,000.00 
800.00 
500.00 
90.00 

2,170.00 
65.00 

875.00 
1,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   10,000.00  

 
11. วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครู และ นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัย

กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 6 คน 
ได้พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงให้
ประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงยิ่งขี้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครู และ นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 6 คน 

ได้พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงให้
ประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงยิ่งขี้น 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

12.1 ได้พัฒนำครูและเด็กนักเรียนนักศึกษำ 
12.2 ได้พัฒนำรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
12.3 ได้เข้ำร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 

              13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:…อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) ยังมีแนวโน้มกำร
แพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องและขยำยวงกว้ำงขึ้นในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำในวง
กว้ำง เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลตำมหลักสูตรมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid 19) และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินผลกำรเรียน เพ่ือกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของผู้เรียน โดยกำรจัดกำรศึกษำนั้นไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปกติได้ 
ต้องด ำเนินกำรจัดกำรสอนในรูปแบบของออนไลน์ โดยให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะสอนสด (live) ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภำพ ได้แก่ online 
, on air , on hand , on site และ on demand      โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้รับควำมนิยมสูงทำง
กำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน คือรูปแบบกำรสอนแบบออนไลน์ ผ่ำน Application เช่น Google farm , 
Google classroom และ google meet จำกกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของครูผู้สอน วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ผบว่ำครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปออนไลน์ผ่ำน Application 
Google classroom , Google meet และ Google form ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครูผู้สอนยังขำดควำมรู้ ควำม

โครงกำรที่ 74 
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เข้ำใจและทักษะในกำรใช้ application เหล่ำนี้ รวมทั้งรูปแบบกำรวัดผลและประเมินผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid 19) 
 ดังนั้นงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีควำมประสงค์ที่จะจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน์   ให้กับครูผู้สอนของวิทยำลัย 
กำรอำชีพพิชัย เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผล
ประเมินผลออนไลน์ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19)  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 7.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   กำรวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์ 
 7.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน์ที่เหมำะสม 
 7.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะในกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและ
ประเมินผลออนไลน์ที่เหมำะสมกับในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) 
 7.4 เพ่ือให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและ
ประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  ครูผู้สอน วิทยำลยักำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  33  คน  
เข้ำร่วมโครงกำร 

-  ครูผู้สอนมีทักษะในกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์ที่เหมำะสมกับในสถำนกำรณ์กำร        แพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019      (covid-
19) 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…
รำยละเอียด……………… 

1.1 ค่ำวิทยำกร  
ชม.ละ 1,200 บำท x 6 ชม. X 2 วัน 

2 คน 14,400.00 28,800.00  

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1  อำหำรกลำงวัน + น้ ำดื่ม 

33 คน x 50 บำท 
          2.2 อำหำรว่ำง  

33 คน x 30 บำท x 2 เวลำ (เช้ำ – 
บ่ำย) 

 
2 วัน 
 
2 วัน 
 

 
1,650.00 

 
1,980.00 

 
3,300.00 

 
3,960.00 

 

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

 
1 รีม 
50 ด้ำม 

 
110.00 

5.00 

 
110.00 
250.00 

 

รวมทั้งสิ้น   36,420.00  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและ

ประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 
 

ครูผู้สอนมีทักษะในกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผล
และประเมินผลออนไลน์ที่เหมำะสมกับ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   (covid-19) 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูผู้สอน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชยั จ ำนวน  
33  คน  เข้ำร่วมโครงกำร  

ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน์ที่
เหมำะสมกับในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
(covid-19) 
 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 12.1 ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์ 
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 12.2 ครูผู้สอนมีทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลออนไลน์ที่เหมำะสม 
 12.3 ครูผู้สอนมีทักษะในกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์ที่เหมำะสมกับในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) 
 12.4 ครูผู้สอนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล
ในรูปแบบออนไลน์ 
 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
13.2 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
13.3 นิเทศกำรสอนออนไลน์  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:…พัฒนำงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร….............................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรพัยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้ นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ด้วย งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ท ำหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะ
ร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำยนอก จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือควำมรู้หรือ
ทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ  และสิ่งที่
ขำดไม่ได้คือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและ
เทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในห้องและอุปกรณ์ ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
 ดังนั้นงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำห้องปฏิบัติงำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ เพ่ือให้ห้องสำมำรถใช้งำนได้ เป็นกำรจัดสถำนที่และมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน         มี
อุปกรณ์ที่เพียงพอ ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย อีกทั้งเป็นกำรรองรับกำรพัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัยในกำร
เรียนกำรสอนในปัจจุบัน  
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 7.1 เพ่ือให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และอำคำรสถำนที่  
เหมำะสม 
 7.2 เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภำพใช้กำร ได้ดี 
 7.3 ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  45  
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  พัฒนำห้องปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรฯ เพ่ือให้
ห้องสำมำรถใช้งำนได้ และมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรท ำงำน อีกทั้งมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ ส่งเสริม
ควำมสุขภำพปลอดภัยที่ดีข้ึน 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1  ค่ำจ้ำงติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

 
1 เครื่อง 

 
30,000.00 

 
30,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     
รวมทั้งสิ้น   30,000.00  

 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ห้องปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรฯ งำนพัฒนำหลักสูตรฯ มีห้องปฏิบัติงำน

พัฒนำหลักสูตรฯ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรท ำงำน อีกท่ังมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัยที่ดีข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพชิยั 
จ ำนวน  45  คน  เข้ำร่วมโครงกำร  

ครูและผู้สอนสำมำรถจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำร
สอน สื่อและเทคโนโลยีกำรสอนที่
ทันสมัย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 12.1 ห้องปฏิบัติงำนมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และอำคำร
สถำนที่เหมำะสม 
 12.2 มีห้องปฏิบัติงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 

12.3 ส่งเสริมควำมสุขภำพปลอดภัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อจ ำนวนบุคลำกรของวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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โครงกำรสัมมนำจัดท ำโครงสร้ำงแผนกำรสอนและตำรำงเรียนตำรำงสอน ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน ดูรำยละเอียดโครงกำรที่งำนฯ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…อบรมให้ควำมรู้เรื่องสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนให้กับบุคลำกร นักเรียนนักศึกษำ... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำยชูชล สธุรรม……………ฝ่ำย…พัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกลุ………...นำยพลสิทธิ์  เชื้อเหรียญทอง…………………………  
ต ำแหน่ง…….…รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย……….โทรศัพท์…..…-………โทรสำร……-……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………083-0533256………….E-mail…….-............... 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
  * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่…1…ประเด็นที่…1.3.... 
  * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ.  ข้อที่…2... สอศ. ข้อที่…5…. 

 * กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่….2…. 
 * สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที…่2… เงื่อนไขที…่2... 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
- วันพุธ ที่ 3 สิงหำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
- วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมท่ีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ) ได้ด ำเนินตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ดังนั้นวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย   จึงเข้ำร่วมสนอง
พระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ผู้บริหำร 
ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมส ำนึก ในพระมหำกรุณำธิคุณ เทิดทูนสถำบัน ตระหนักและ
เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรในท้องถิ่น มีควำมรักและหวงแหนพรรณไม้หลำกหลำยชนิดที่อยู่ในตัว ภำยในสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยและ ในท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถน ำมำเป็นแหล่งเรียนรู้จำกธรรมชำติ 
ถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชนได้ และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ชมรมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จึงได้ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องสวน
พฤกษศำสตร์ให้กับบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  ใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรควบคู่งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ให้ผู้อบรมได้ เรียนรู้จำกสถำนที่จริงและปฏิบัติจริง มีควำมตระหนัก เห็นคุณค่ำ                
มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พรรณไม้ต่ำงๆ ใช้พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ห้องงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ศึกษำพรรณ
ไม้ ซึ่งสำมำรถศึกษำหำควำมรู้และใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้บุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
2. เพ่ือให้บุคลำกร ตระหนักในกำรอนุรักษ์ตระหนักและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรจ ำนวน  36  คน วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมควำมรู้เรื่องสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน  36  คน  

บุคลำกรจ ำนวน  36 คนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยำกรธรรมชำติ 

โครงกำรที่ 77 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: อบรมให้ควำมรู้เรื่องสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนให้กับบุคลำกร 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อ
หน่วย 

รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/     
2.ค่ำวัสดุ/……รำยละเอียด…………..…. 
  2.1 ค่ำป้ำยโครงกำรขนำด 2×3ม. 

1 ป้ำย 450.00 450.00  

  2.2 กระดำษบรู๊ฟ 100 แผ่น 3.00 300.00  
  2.3 ปำกกำไวท์บอร์ด ปำกกลม/ด ำ(โหล) 8 โหล 216.00 1,728.00  
  2.4 ดินสอไม้ (โหล) 12 โหล 30.00 360.00  
  2.5 ยำงลบดินสอ 35 ก้อน 5.00 175.00  
  2.6 กระดำษ A4 80g 5 รมี 110.00 550.00  
  2.7 สีไม้ 12 สี 12 กล่อง 48.00 576.00  
  2.8 ไม้บรรทัดพลำสติก PVC ใสอ่อน 12 นิ้วซองฟ้ำ 19 อัน 4.00 76.00  
  2.9 สีเมจิก 12 สี 20 กล่อง 75.00 1,500.00  
  2.10 กระดำษเกียรติบัตรขนำด A4  (50 แผ่น) 2 แพค 230.00 460.00  
3.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..     

   3.1 ค่ำอำหำรว่ำง 2 มื้อ  90 ชุด 25.00 2,250.00 
  3.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 45 กล่อง 35.00 1,575.00  

รวม   -10,000-  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) อบรมให้ควำมรู้เรื่องสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้กับบุคลำกร 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย                   
จ ำนวน 36 คน 

อบรมให้ควำมรู้เรื่องสวนพฤกษศำสตร์ให้
มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกร จ ำนวน 36 คน เข้ำร่วม
อบรมควำมรู้เรื่องสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน  

บุคลำกร จ ำนวน  36 คน มีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 บุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
12.2 เพื่อให้บุคลำกร ตระหนักในกำรอนุรักษ์ตระหนักและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  ติดตำมกำรน ำกระบวนกำรไปใช้ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:…อบรมเทคนิคกำรขับขี่ยำนยนต์เพ่ือประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยคมกฤช ธีระแนว……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูพิเศษสอน…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…........................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……082-5107414…….E-mail.……… tam1150@hotmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ปัจจุบันเทคโนโลยียำนยนต์ได้รับควำมนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับประเทศ

ไทยได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเติบโต และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำนยนต์สมัยใหม่เพ่ิมมำก
ขึ้น ในอนำคตยำนยนต์สมัยใหม่มีกำรแข่งขันเรื่องของกำรประหยัดเชื้อเพลิงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรลดขนำด
ควำมจุของเครื่องยนต์ลงไม่เกิน 1,000 cc. รวมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในเครื่องยนต์ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของ
น้ ำมันเชื้อเพลิงที่มีอัตรำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อในอนำคต 

ทำงแผนกวิชำเครื่องกลได้เห็นควำมส ำคัญต่อกำรประหยัดเชื้อเพลิงของยำนพำหนะในปัจจุบัน จึงจัด
โครงกำรอบรมเทคนิคกำรขับขี่ยำนยนต์เพ่ือประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนก
วิชำเครื่องกล 
7. วัตถุประสงคข์องโครงกำร: 

7.1  เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษำเรียนรู้เทคนิคกำรขับขี่ยำนยนต์เพ่ือประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
7.2  เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษำขับขี่ยำนยนต์ได้อย่ำงประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 

โครงกำรที่ 78 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

-  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนกวิชำเครื่องกล 
จ ำนวน 45 เข้ำร่วมโครงกำร 

-  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำขับขี่ยำนยนต์ได้
อย่ำงประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         
 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม 
หมำย
เหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
1.1ค่ำตอบแทน/วิทยำกร 

( 2คน x 2วัน x 6ชั่วโมง x 1,200บำท ) 

 
2  คน 

 
14,400.00 

 
28,800.00 

 
 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
          2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน+น้ ำเปล่ำ 

(45 คน x  50 บำท x 2 วัน) 

 
2 วัน 

 
2,250.00 

 
4,500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น   33,300.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนก
วิชำเครื่องกล  จ ำนวน 45 ทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษำขับข่ียำน
ยนต์ได้อย่ำงประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ผลลัพธ์ (Outcome) คณะครูและนักเรียนนักศึกษำแผนก
วิชำเครื่องกล เข้ำร่วม  80 เปอร์เซ็น 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษำขับขี่ยำน
ยนต์ได้อย่ำงประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงได้
ร้อยละ 80 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำได้เรียนรู้เทคนิคกำรขับขี่ยำนยนต์เพ่ือประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
12.2  คณะครูและนักเรียนนักศึกษำขับขี่ยำนยนต์ได้อย่ำงประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:......พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชนสถำนประกอบกำร....... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ  ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอกำรหรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญด้วยเทคนิค
กำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นสถำนศึกษำจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำชีพระยะสั้น 
 
 7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร 
2. เพ่ือมีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตร 
4. เพ่ือให้มีกำรประเมินหลักสูตร 
5. เพ่ือให้มีกำรน ำหลักสูตรที่พัฒนำแล้วไปใช้  
 

โครงกำรที่ 79 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

พัฒนำครูผู้สอนวิชำชีพระยะสั้นจ ำนวน   23  คน ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

 
 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) มีหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำชีพ

ระยะสั้นที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
มีหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำชีพ
ระยะสั้นที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ
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ของสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร
ร่วมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรร่วม
ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร พัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1. แผนกวิชำมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
2. สถำนศึกษำและชุมชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 แผนกวิชำมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนหลักสูตรวิชำชีพ               
       ระยะสั้น 
12.2 สถำนศึกษำและชุมชนในท้องถิ่นได้มีสำวนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  สถำนศึกษำและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น              
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:…..........วันวชิำกำร................. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ  ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน โดยเน้นให้วิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอน ให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพของ
ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเกิดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรจัดงำนวิชำกำรเป็นกำร
เผยแพร่ผลกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยในรอบปีกำรศึกษำให้สังคมรับทรำบ และเป็นกำรน ำเสนอผลงำนของ
ผู้เรียนที่ผ่ำนมำในรอบปีกำรศึกษำ อีกทั้งเป็นกำรจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงทักษะ ควำมสำมำรถควำมรู้
ต่ำงๆ ในเชิงวิชำกำรเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสถำนศึกษำต่ำงๆ ร่วมกัน 
 
 7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. เพ่ือน ำผลงำนของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทรำบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
4. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนศึกษำต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอพิชัย  
 
 

โครงกำรที่ 80 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ และน ำควำมรู้
ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมงำน
วันวิชำกำร 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ ำนวนผู้เรียน   เข้ำร่วมชม
ผลงำนของผู้เรียน 
- สถำนศึกษำต่ำงๆ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  ที่โรงเรียนจัดไม่
น้อยกว่ำ 5 แห่ง 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………   10,000  
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….   40,000  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..   50,000  

รวมทั้งสิ้น   100,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ 
และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
 

ผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
กำรเข้ำร่วมงำนวันวิชำกำร 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ 
และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 80  

ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจ ำนวนผู้เรียน 
เข้ำร่วมชมผลงำนของผู้เรียน 
สถำนศึกษำต่ำงๆ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 เผยแพร่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
12.2 น ำผลงำนของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทรำบ 
12.3 ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
12.4 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนศึกษำต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอพิชัย 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:............นิเทศกำรสอนครูผู้สอน................ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ  ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนวิชำกำร  ซึ่งผู้บริหำรจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้กระบวนกำรเรียนกำรสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมควำมคำดหมำย 
แต่หลังจำกประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำในปีพุทธศักรำช 2562 ที่ก ำหนดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยกำรก ำหนดให้สถำนศึกษำมีมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำสถำนศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำน
กำรศึกษำแล้วมีกำรประเมินและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหรือปรับปรุง
มำตรฐำนให้สูงขึ้น  พร้อมที่จะรับกำรประเมินภำยใน และภำยนอก  กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน   จึงหมำยถึง 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ท ำให้ครูมีควำมพึงพอใจ และมีก ำลังใจ ที่จะพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใด ๆ ของสถำนศึกษำและของบุคลำกรให้
สูงขึ้นและรักษำไว้ จนส่งผลให้สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จำกสถำนศึกษำทุกฝ่ำย  อีกทั้งผ่ำน
กำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอก   
 กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนที่สนองต่อนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพครูมีขวัญก ำลังใจและมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม       
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดรักษำไว้และยกระดับคุณภำพให้สูง
ขึ้นอยู่เสมอเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสำรสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน

โครงกำรที่ 81 
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บรรยำกำศของควำมร่วมมือร่วมใจเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศเป็นกิจกรรมที่เคำรพใน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้รับกำรนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภำพของผู้รับกำรนิเทศมำใช้และให้กำรยก
ย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศพัฒนำตนเองให้อยู่ในระดับมำตรฐำนวิชำชีพหรือระดับคุณภำพครู
ของให้สูงขึ้น  
 ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศกำรสอนครูผู้สอนนี้ขึ้นมำ เพ่ือให้กำรนิเทศภำยในของครู 
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมีแบบแผน และสอดคล้องกับสภำพปัญหำ  มุ่งพัฒนำในทุกด้ำนเพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำได้มำตรฐำนตำมวัตถุประสงค ์
 
 7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือนิเทศกำรสอนของครู ให้กำรสนับสนุนพัฒนำงำน สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำกำรสอน 
2. เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภำพ  

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ครู  31  คน ได้รับกำรนิเทศจำกคณะกรรมกำร 
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง 

ครูมีควำมพึงพอใจและมีก ำลังใจ ที่จะพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำกำรด ำเนินงำนใด ๆ 
ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใด ๆ ของ
สถำนศึกษำและของบุคลำกรให้สูงขึ้นและรักษำไว้ จนส่งผล
ให้สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จำก
สถำนศึกษำทุกฝ่ำยอีกท้ังผ่ำนกำรประเมินทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…     
2.ค่ำใช้สอย/……   2,000  

3. ค่ำวัสดุ/………     

รวมทั้งสิ้น   2,000  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครู  31  คน ได้รับกำรนิเทศจำก

คณะกรรมกำร อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 
2 ครั้ง 

ครูมีควำมพึงพอใจและมีก ำลังใจ ที่จะ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนใด ๆ ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนใด ๆ ของสถำนศึกษำและของ
บุคลำกรให้สูงขึ้นและรักษำไว้ จนส่งผลให้
สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์
จำกสถำนศึกษำทุกฝ่ำยอีกท้ังผ่ำนกำรประเมิน
ทั้งภำยในและภำยนอก 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครู  31  คน ได้รับกำรนิเทศจำก
คณะกรรมกำร อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 
2 ครั้ง เข้ำรับกำรนเทศกำรสอนฯ 

ครูมีควำมพึงพอใจและมีก ำลังใจ ที่จะ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนใด ๆ ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนใด ๆ ของสถำนศึกษำและของ
บุคลำกรให้สูงขึ้นและรักษำไว้ จนส่งผลให้
สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 ครูมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครูมีขวัญก ำลังใจและมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
12.2 ครูมีควำมพึงพอใจและมีก ำลังใจ ที่จะพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำกำรด ำเนินงำนใด 

ๆ ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใด ๆ ของสถำนศึกษำและของบุคลำกรให้สูงขึ้นและ
รักษำไว้ จนส่งผลให้สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จำกสถำนศึกษำทุกฝ่ำย    อีกทั้ง
ผ่ำนกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอก 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  ครู  31  คน ได้รับกำรนิเทศจำกคณะกรรมกำร อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง เข้ำรับกำรนเทศกำร

สอนฯ  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ชื่อโครงกำร:…..........กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ......... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ  ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำร
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเป็นกำรสนองนโยบำย ในกำรปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
และเพ่ือเป็นกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพโดยบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ               สู่กำร
ปฏิบัติ ในสถำนศึกษำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกั บ                 
สถำนประกอบกำรลงในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ                       
มำกยิ่งขึ้น 
 
 7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรและพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ร่วมกับสถำนประกอบกำร 

2. เพ่ือให้ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรและพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับ
สถำนประกอบกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรครบทุกรำยวิชำ  
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ครู 23 คน และสถำนประกอบกำรจ ำนวน 12 แห่ง
เข้ำร่วมกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะลงใน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
พัฒนำหลักสูตร ฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำน
ประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น     
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) ครู  23  คน และสถำนประกอบกำร

จ ำนวน  12  แห่ง เข้ำร่วมกำรพัฒนำ
ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำร พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับ
สถำนประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ห ลั ก สู ต ร ฐ ำ น ส ม ร ร ถ น ะ ล ง ใ น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร พัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  

ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำร พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
ร่วมกับสถำนประกอบกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรและพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ร่วมกับสถำนประกอบกำร 

12.2 ครูสำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรและพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับ
สถำนประกอบกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรครบทุกรำยวิชำ 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  ครูเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำน
ประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:…สอบมำตรฐำนวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยธนำกร  กุศล…งำนวัดผลฯ  ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครผูู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…087-1749987 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1  พฤศจิกำยน  2564 – 30  เมษำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
ตำมยุทธศำสตร์แห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตล อดเวลำ  
มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ 
และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก กำรวำงพ้ืนที่ระบบรองรับ
กำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติโดย
เน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคัดกรองควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีผสมผสำนกับคุณค่ำของ
ครูไปพร้อมกัน  

 ดังนั้น งำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุญำตด ำเนินโครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและลักษณะนิสัยในกำร
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ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพที่ เรียน ตำมระเบียบกำรศึกษำว่ำด้วยกำรประมวลผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น นักเรียน นักศึกษำ  
ที่จะจบกำรศึกษำจะต้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ทำงงำนวัดผลและประเมินผลจึงจะต้องด ำเนินกำร
สอบเป็นไปตำมก ำหนดกำรประเมินมำตรฐำนวิชำด้วยควำมเรียบร้อย 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
     7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยำลัยเทคนิคเวียงป่ำเป้ำ ที่จบกำรศึกษำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพทุกสำขำวิชำ 
     7.2 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกำรศึกษำว่ำด้วยกำรประมวลผลกำรเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  และ  ปวส.2  ทุก
แผนกวิชำ จ ำนวน  180 คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  35  
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3 และ ปวส.2  สอบ
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
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1.1ค่ำตอบแทน/วิทยำกร 
 

 
 

 

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

  
 

 
 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1  กระดำษเอ4  ขนำด  80 แกรม  
   3.2  หมึกเครื่องปริ้น 
   3.3  กระดำษปกคละสี ขนำด 80 แกรม 

 
10  รีม 

2  หลอด 
1  รีม 

 
112 
350 
180   

 
1,120 

700 
180 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น   2,000  
 
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) -  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  และ  

ปวส.2  ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน  180 
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 
-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน  35  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

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

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน  นักศึกษำ  เข้ำร่วม  100 
เปอร์เซ็น 

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

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษำในระดับชั้นปวส. 2 เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพ 

12.2  นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษำในระดับชั้นปวส. 2 สอบผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพ  

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร:…โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยธนำกร  กุศล…งำนวัดผลฯ  ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยธนำกร  กุศล……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครูผู้ช่วย…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…087-1749987 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……087-1749987…….E-mail.……… kusonthanakon@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 

 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่…1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
1  พฤศจิกำยน  2564 – 30  เมษำยน 2565 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน ) (สทศ.) ก ำหนดจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ หรือ V-NET ในช่วง
เดือนมกรำคมของทุกปี ทำงงำนวัดผลและประเมินผล ต้องเตรีมกำรจัดให้นักเรียนนักศึกษำเข้ำ รับกำรทดสอบ 
V-NET ตำมวันเวลำ สถำนที่ ที่ก ำหนด และเพ่ือทดสอบควำมรู้ ควำมคิด และสมรรถนะของ นักเรียนสำย
วิชำชีพ อีกทั้งผลกำรสอบยังน ำไปใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำ ใน สังกัด สอ
ศ. ทำงงำนวัดผลและประเมินผล จึงต้องมีกำรเตรียมกำรสอบ V-NET เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำ สอบผ่ำนตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้  

ดังนั้น งำนวัดผลและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร จึงขออนุญำตด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
เพ่ือเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ขึ้น เพ่ือเป็นกำรทดสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและลักษณะนิสัยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพที่เรียน ทำงงำนวัด ผลและ
ประเมินผลจึงจะต้องด ำเนินกำรเตรียมกำรสอบ V-NET ด้วยควำมเรียบร้อย 

โครงกำรที่ 84 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
7.1  เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
7.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  และ  ปวส.2  ทุก
แผนกวิชำ จ ำนวน  180 คน  เข้ำร่วมโครงกำร  
ด้วยกำรส ำรวจควำมสมัครใจ 

-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน  35  
คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ V-
NET ด้วยกำรส ำรวจควำมสมัครใจ 

นักเรียน นักศึกษำมีควำมตระหนักถึงกำรสอบ V-
NET 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร                         

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม 

ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
อุปกรณ์ 

เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนนโครงกำร 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 

 

จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด…………… 
 

   

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…     

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…     

รวมทั้งสิ้น   -  

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) -  นักเรียน  นักศึกษำ ปวช.3  และ  
ปวส.2  ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน  180 
คน  เข้ำร่วมโครงกำร  ด้วยกำร
ส ำรวจควำมสมัครใจ 

-  บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
จ ำนวน  35  คน  เข้ำร่วมโครงกำร 

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

 

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

-  สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ ด้ำน
อำชีวศึกษำ V-NET ด้วยกำรส ำรวจควำม
สมัครใจ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 เข้าโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน Pre V-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยกำรส ำรวจควำม
สมัครใจ 

12.2  นักเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และนักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สอบผ่ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ 
ด้ำนอำชีวศึกษำ V-NET ด้วยกำรส ำรวจควำมสมัครใจ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ชื่อโครงกำร:............กำรประกวดวิชำโครงงำน................ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :…ชือ่-นำมสกุล  นำยนพดล  สำสิงห์……ฝ่ำย…วิชำกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล……นำยนพดล  สำสิงห์……………………………………………..…  
ต ำแหน่ง……ครู ค.ศ.1…..…………….โทรศัพท์…………………โทรสำร…....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……091-0269913…….E-mail.……… npd2530@gmail.com ……………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่……2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ…….ประเด็น
ที…่…2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร………. 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. ข้อที่….1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล………สอศ. ข้อที่…3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ :ข้อที่…1.ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ  ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ……………….……… 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที่…3.กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล…………เงื่อนไขที่…1.เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำม
รอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบครอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 1  ตุลำคม 2564 – 30  กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  อำชีวศึกษำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 กำรท ำโครงงำน เป็นส่วนหนึ่งในรำยวิชำโครงงำน ตำมหลักสูตรหระกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2562 และหลักสูตรหระกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึษำ ได้
เข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรวำงแผนจัดท ำโครงงำน สร้ำงหรือพัฒนำงำน                  ได้ใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ประมวลควำมรู้และทักษะในสร้ำงและหรือพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพตำม
กระบวนกำรวำงแผน ด ำเนินงำน แก้ไขปัญหำ ประมวลผล ท ำรำยงำนและน ำเสนอผลงำน กำรให้เหตุผลและ
กำรคิดระดับสูง สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนมรรถนะที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็นฐำน(PBL) และเน้นกำรเรียนรู้เป็นส ำคัญตำมควำมพร้อม ควำมสนใจ
และศักยภำพ ของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งกำรท ำโครงงำนนี้ ถือเป็นหลักฐำน
ส ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถท ำได้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และน ำเสนอวิชำโครงงำนให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้ำใจรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรวำงแผนจัดท ำโครงงำน สร้ำง
หรือพัฒนำงำน 
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2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ประมวลควำมรู้และทักษะในสร้ำงและหรือพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพตำม
กระบวนกำรวำงแผน ด ำเนินงำน แก้ไขปัญหำ ประมวลผล ท ำรำยงำนและน ำเสนอผลงำน 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีเจตคติและกิจนิสัยในกำรท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ขยัน อดทนและสำมำรถท ำงำนกับผู้อื่น 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวดวิชำโครงงำน 
จ ำนวน 300 คน 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวดวิชำโครงงำนได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 
เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนโครงกำร 
                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….  3,000 3,000  

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น   3,000  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวด
วิชำโครงงำน จ ำนวน 300 คน 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวดวิชำ
โครงงำน จ ำนวน 300 คน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวด
วิชำโครงงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวดวิชำ
โครงงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรและกระบวนกำรวำงแผน จัดท ำโครงงำน 

ด ำเนินงำน แก้ไชปัญหำ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพตำมกระบวนกำรวำงแผน 

ด ำเนินงำน แก้ไขปัญหำ ประมวลผล ท ำรำยงำนและน ำเสนอผลงำน และเผยแพร่โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1  นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 300 คน ได้แสดงศักยภำพในกำรประกวดวิชำโครงงำนได้อย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ติดตามข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชูชล    สุธรรม      
ต ำแหน่ง      ครคูศ.1        โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล     นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อ 1.3.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
สอศ. ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการติดตามข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็นผู้ที่ได้งาน
ทําในแต่ละสาขาวิชา จึงเปรียบเสมือนแรงสะท้อนของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใช้
ระบบติดตามผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้งด้านการติดตามทาง จดหมาย 
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ไปรษณียบัตร ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ที่นักเรียน 
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 1.เพื่อใช้ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
 2.เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนให้นักเรียน นักศึกษำต่อไป 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส. 2 

นักเรียน นักศึกษา ส่งข้อมูลการศึกษาต่อหรือการมี
งานทําหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร       √      

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร       √      

3. ด ำเนินโครงกำร        √ √ √    

4.ติดตำมและประเมินผล        √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร        √ √    

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1 กระดำษ A4 
     3.2 หมึกเติม canon รุ่น 790 สีด ำ 
     3.3 ปำกกำสีน้ ำเงิน 

 
5 รีม 
1 ขวด 
10 แท่ง 

 
110.00 
400.00 

5.00 

 
550.00 
400.00 
50.00 

 
  

รวมทั้งสิ้น  1,000.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 

ส่งข้อมูลการศึกษาต่อการมีงานทําหลังจากท่ีสําเร็จ
การศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส. 2  

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนให้นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
1. ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
2. เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนให้นักเรียน นักศึกษำต่อไป 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชูชล   สุธรรม      
ต ำแหน่ง      ครคูศ.1        โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล     นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2 กำจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อ 2.2.4 กำรบริกำรจัดกำรชั้นเรียน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
สอศ. ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องจากการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้ง
ทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาจะช่วยทําให้
นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษาและเข้าใจการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงได้มีแนวความคิดจัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้แนะนําแนวทางในการ
เรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในสถานศึกษา และ

โครงกำรที่ 87 
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เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับระหว่างที่กําลังศึกษา และเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้รับทรำบถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้ทรำบถึงหลักสูตรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำร
สิทธิประโยชน์ต่ำงที่พึงจะได้รับตลอดกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรปรับตัวและมีกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นเรียนสำยอำชีพ 
 4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
 5. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และทัศน์คติที่ดีต่อสถำนศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1  ปวส.1 
จํานวน  200 คน 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ในกระบวนการเรียน การสอน และแนวทางการ
ปฏิบัติตน รู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร       √      

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร       √      

3. ด ำเนินโครงกำร        √ √ √    

4.ติดตำมและ
ประเมินผล 

       √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

       √ √    

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

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

 
200 ชุด 

 
20.00 

 
4,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
   3.2 น้ ำดื่มถ้วย 
   3.3 น้ ำแข็งหลอด 
   3.4 ถุงด ำ 

 
1 ผืน 
4 ลัง 
3 ถุง 

2 แพ็ค 

 
450.00 
75.00 
50.00 
50.00 

 
450.00 
300.00 
150.00 
100.00 

 
2*1.5 ม.  

รวมทั้งสิ้น  5,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ 
ระดับ ปวส.1 จํานวน 200 คน 

ทราบถึงนโยบายของสถานศึกษา หลักสูตรของการ
จัดการเรียนการสอน การให้บริการสิทธิประโยชน์
ต่างที่พึงจะได้รับตลอดการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
ปวช.1 และ ปวส. 1  

มีความเข้าใจในกระบวนการเรียน การสอน แนว
ทางการปฏิบัติตนรู้กฎข้อบังคับภายในสถานศึกษา 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
1. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ 
2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงหลักสูตรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรสิทธิประโยชน์

ต่ำงที่พึงจะได้รับตลอดกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
3. นักเรียน นักศึกษำใหม่สำมำรถปรับตัวและมีกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นเรียนสำยอำชีพ 
4. นักเรียน นักศึกษำใหม่ทรำบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
5. นักเรียน นักศึกษำใหม่มีทัศน์คติที่ดีต่อสถำนศึกษำ 
 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชูชล   สุธรรม      
ต ำแหน่ง      ครคูศ.1        โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล     นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ 
ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อ 1.3.3 กำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
สอศ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 กุมภำพันธ์ 2565 – 1 พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

เนื่องจากการในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องสําเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานและเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษา      
ปีการศึกษา 2564 จึงมีความสําคัญต่อนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยการให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านตลาดแรงงาน แนวทางการศึกษาต่อ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจน
ข้อแนะนําได้การสมัครงานในแต่ละอาชีพ 

โครงกำรที่ 88 
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7. วัตถุประสงคข์องโครงกำร: 
 1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดแรงงำน 
 2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
 3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำรศึกษำต่อ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จ ำนวน 300 คน 

ผลคาดหวัง นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะสําเร็จ
การศึกษามีความรู้ด้านการสมัครงาน การเตรียมตัว
อย่างไรให้ได้งาน และแนวทางการศึกษาต่อ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร     √        

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร     √        

3. ด ำเนินโครงกำร      √ √ √      

4.ติดตำมและประเมินผล      √ √      

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

      √ √     

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2565 – 1 พฤษภำคม 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
3 ชม. 

 
600.00 

 
1,800.00 

 

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

 
1 พำน 
200 ชุด 

 
1,800.00 

20.00 

 
1,800.00 
4,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
   3.2 น้ ำดื่มถ้วย 
   3.3 น้ ำแข็งหลอด 
   3.4 ถุงด ำ 
   3.5 ของที่ระลึก 

 
1 ผืน 
6 ลัง 
3 ถุง 

3 แพ็ค 
6 ชิ้น 

 
450.00 
75.00 
50.00 
50.00 

200.00 

 
450.00 
450.00 
150.00 
150.00 

1,200.00 

 
2*1.5 ม.  

รวมทั้งสิ้น  10,000.00  
ตำรำงกำรอบรม 

 

เวลา เรื่อง/หัวข้อ อบรม หมายเหตุ 
08.00-08.30 น. - นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน  

08.30-09.00 น. - พิธีเปิด โครงการปัจฉิมนเิทศนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2564 โดย นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลยัการอาชีพพิชัย ประธาน 

 

09.00-10.00 น. -การอบรม แนะแนว การหางานทํา และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
โดย สํานักงานจดัหางาน จังหวัดอตุรดติถ์ 

1 ช่ัวโมง  

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.15-11.45 น. - การอบรม ให้ความรู้ สิทธิผู้ประกันตน  
โดย สํานักงานประกันสังคม จังหวดัอุตรดติถ ์

1 ช่ัวโมง  

11.45-12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.15-13.45 น. - บรรยายเรื่อง ความสําเร็จในหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพ 

โดย ตัวแทนศิษยเ์ก่า วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
1 ช่ัวโมง 

13.45-14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.00-14.45 น. - กิจกรรม อําลาครู ผูกข้อมือ  
ชมวีดีโอทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา แตล่ะแผนก 

 

 

14.45-16.00 น. - อบรม การรับใบประกาศนยีบัตร (ภาคปฏิบัติ)  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.3 และ 
ระดับ ปวส.2 จํานวน 300 คน 

ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน
รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส.2  

นักเรียน นักศึกษา จะสําเร็จการศึกษามีความรู้
ด้านการสมัครงาน การเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน 
และแนวทางการศึกษาต่อ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
1. นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดแรงงำน 
2. นักเรียน นักศึกษำได้มีกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
3. นักเรียน นักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำรศึกษำต่อ 
 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพระดับชั้น ปวส. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชูชล   สุธรรม      
ต ำแหน่ง      ครคูศ.1        โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล     นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อ 2.2.1 คุณภำพกำจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
สอศ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 ตุลำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วยในปัจจุบันตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรแรงงำนในสำยอำชีพจ ำนวนมำก แต่นักเรียนและ
ผู้ปกครองยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนสำยอำชีพ ดังนั้น งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
จึงจัดท ำโครงกำรแนะแนวสัญจรขึ้น เพ่ือแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในกำรเรียนสำยอำชีพ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

โครงกำรที่ 89 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 1.เพื่อให้ข้อมูลกำรศึกษำวิชำชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 2.เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกขึ้น 
 3.เพื่อเพ่ิมปริมำณผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ได้จัดคณะกรรมกำรออกแนะแนว จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 
10 ครั้ง 
นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

วิทยำลัยฯ ได้ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทำงสำยวิชำชีพ 
ผู้เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร √            

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร √            

3. ด ำเนินโครงกำร  √ √ √ √ √ √ √ √     

4.ติดตำมและประเมินผล        √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร        √ √    

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1  ค่ำโฟมบอร์ด  
   3.2  ป้ำยแบนเนอร์  

 
6 แผ่น 
2 ป้ำย 

 
1,500.00 

500.00 

 
9,000.00 
1,000.00 

 
1.20* 2.40 ม. 
2.50.x 1.20 ม. 

รวมทั้งสิ้น  10,000.00  
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ม.6) จ ำนวน 160 คน 

นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรแนะแนว 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  

เข้ำรับกำรแนะแนวได้รับควำมพึงพอใจ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
1.นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยอำชีพของวิทยำลัยฯ 
2.บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกยิ่งข้ึน 
3.วิทยำลัยฯ มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเพ่ิมข้ึน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพระดับชั้น ปวช. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยชูชล   สุธรรม    
ต ำแหน่ง      ครคูศ.1        โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล     นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อ 2.2.1 คุณภำพกำจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
สอศ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 ตุลำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนทีอ่ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ด้วยในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจํานวนมาก แต่นักเรียนและ
ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
จึงจัดทําโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น เพ่ือแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องในการเรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

 

โครงกำรที่ 90 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
 1.เพื่อให้ข้อมูลกำรศึกษำวิชำชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  
 2.เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกขึ้น 
 3.เพื่อเพ่ิมปริมำณผู้เรียน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ได้จัดคณะกรรมการออกแนะแนว จํานวนไม่ต่ํากว่า 
10 ครั้ง จํานวน 200 คน 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว 

วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการ
สอนทางสายวิชาชีพ 
ผู้เข้ารับการแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร √            

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร √            

3. ด ำเนินโครงกำร  √ √ √ √ √ √ √ √     

4.ติดตำมและประเมินผล        √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

       √ √    

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1.ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
   2.1 ค่ำบัตรนักเรียน นักศึกษำ 
   2.2 ค่ำจัดท ำวิดีโอแนะน ำวิทยำลัย 

 
1 กล่อง 

1 รำยกำร 

 
1,700.00 
2,000.00 

 
1,700.00 
2,000.00 

 
บรรจุ 250 ใบ 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
   3.1 ป้ำยแนะแนว 
   3.2 ของที่ระลึก 

 
3 ป้ำย 
10 ชิ้น 

 
1,500.00 

180.00 

 
4,500.00 
1,800.00 

 
3*5 ม.  

รวมทั้งสิ้น  10,000.00  



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3)  

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  

เข้ารับการแนะแนวได้รับความพึงพอใจ 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
1.นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยอำชีพของวิทยำลัยฯ 
2.บุคคลภำยนอกรู้จักวิทยำลัยฯ มำกยิ่งข้ึน 
3.วิทยำลัยฯ มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเพ่ิมข้ึน 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนครูที่ปรึกษำ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยทัณฑวัต   กลิ่นน้อย      
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อ 2.3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่3 บริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย ข้อ 2. การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ ๗ คือ การสร้างเครือข่ายการ
จัดการการอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษาและงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มี
โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น เพ่ือสร้างความความเข้าใจ 
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษา
รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปกครองกับวิทยำลัย 
2. เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ

วิทยำลัย 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ

ของนักเรียน นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกำสพบปะกับครูที่ปรึกษำ ท ำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ

และผู้ปกครอง ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำและร่วมกันส่งเสริม พัฒนำ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน นักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร       √      

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร       √      

3. ด ำเนินโครงกำร        √ √ √    

4.ติดตำมและประเมินผล        √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร        √ √    

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 เมษำยน 2565 – 1 มิถุนำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
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3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1 ป้ำยโครงกำร 
     3.2 น้ ำดื่มถ้วย 
     3.3 น้ ำแข็งหลอด 
     3.4 ถุงด ำ ขนำด 40*60 นิ้ว 
     3.5 อำหำรว่ำงส ำหรับผู้ปกครอง 

 
1 ผืน 
10 ลัง 
4 ถุง 

2 แพ็ค 
340 กล่อง 

 
450.00 
75.00 
50.00 
50.00 
25.00 

 
450.00 
750.00 
200.00 
100.00 

8,500.00 

 
 1.5*2 ม. 

รวมทั้งสิ้น  10,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย       
ปีละ ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 

สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครอง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับนักเรียน 
นักศึกษาร่วมกัน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
3. ได้สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองในกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำ  
4. ร่วมกันแก้ไขปัญหำหำที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนระหว่ำงผู้ปกครอง และวิทยำลัยฯ  
5. รับค ำเสนอแนะจำกผู้ปกครองน ำมำพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำต่อไปให้มีคุณภำพ

สูงขึ้น 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนครูที่ปรึกษำ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยทัณฑวัต   กลิ่นน้อย      
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อ 1.3.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

ศธ. ข้อที่ 4 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

ข้อที ่4 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 มิถุนำยน 2565 – 1 กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
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6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เน้นความสําคัญถึง
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่
ต้องเร่งดําเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนทําให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันแล้วก็ตามแต่ในปัจจุบัน
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสํารวจและ
ติดตามการออกกลางคันของผู้เรียนระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัด
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพ่ือลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาเกิดความตระหนักรู้และ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ 
2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพของนักเรียน นักศึกษำ 
3. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
จํานวน 300 คน 

นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพที่ดี เพิ่มจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร         √    

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร         √    

3. ด ำเนินโครงกำร          √ √ √ √ 

4.ติดตำมและประเมินผล           √ √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร           √ √ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
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 ระหว่ำงวันที่  1 มิถุนำยน 2565 – 1 กันยำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………    งบ สอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….……..     

รวมทั้งสิ้น    
 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
จํานวน 300 คน 

มีคุณภาพที่ดี เพ่ิมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและ 
ลดปัญหาการออกกลางคัน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มี
คุณภาพที่ดี เพิ่มจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
และลดปัญหาการออกกลางคัน 

นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพที่ดี เพิ่มจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1. สำมำรถลดปัญหำนักเรียน นักศึกษำออกกลำงคันได้ 
12.2. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
12.3. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรดูแลอย่ำงมีระบบ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:  อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง      
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 1 ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอมที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 ตุลำคม 2564 – 1 กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาชีพ  
เพ่ือนํานักเรียน นักศึกษา  ออกให้บริการวิชาชีพ  โดยการออกให้บริการด้านการซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์ ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  เป็นต้น  โดยจะออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอพิชัย  
ร่วมกับอําเภอพิชัยเดือนละ 1 ครั้ง นั้น 

โครงกำรที่ 93 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือออกบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
3. เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
6. เปิดโอกำสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อำชีพ  108 อำชีพ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา  ออกบริการวิชาชีพ ร้อยละ 80 นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์ 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร √            

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร √            

3. ด ำเนินโครงกำร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.ติดตำมและ
ประเมินผล 

          √ √ 

5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

          √ √ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด………………     
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..….     
3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1.น้ํามันเครื่อง ฮอนด้า ขนาด 1 ลิตร 

 
6 ลัง 

 
1,800.00 

 
10,800.00 

เดือนละ 1 
ครั้ง/ลัง 

รวมทั้งสิ้น  10,800.00  
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11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 80  ออกบริการ
วิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา และคร ูได้ออกให้บริการวิชาชีพ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการ
ดําเนินงาน 

นักเรียน นักศึกษา ครูได้เสริมสร้างประสบการณ์ 
ทักษะในการดําเนินงาน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 . วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
12.2. นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
12.3. เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
12.4. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
12.5. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
12.6 ผู้สนใจได้เรียนรู้อาชีพ  108 อาชีพ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรออกบริกำรวิชำชีพ  
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร:  อำชีวะอำสำ ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง      
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 1 ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอมที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 มีนำคม 2565 – 1 พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการ
ขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐ ให้นําดําเนินงานโครงการอาชีวะร่วมด้วยประชาชน โดยมีการ
ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยออก
ให้บริการประชาชนในจุดที่สํานักงานขนส่งจังหวัดกําหนดให้ ในช่วงระยะเวลา 7 วันอันตราย  เพ่ือลดปัญหา
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ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีวิทยาลัยที่สังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้ดําเนินงาน ทั้งนี้วิทยาลั ยการ
อาชีพพิชัย ได้รับมอบหมายให้ออกให้บริการและตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทาง
กลับภูมิสําเนาผ่านเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การออกให้บริการจะออกให้บริการประชาชนที่สนใจ  โดย
เข้ารับบริการฟรีในด้านการตรวจเช็ดสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ บริการเติมน้ํากลั่น เติมน้ํามัน
เครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยาง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้ออก
ให้บริการ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ แก่ประชำชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่ำน    

เส้นทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
2.  เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
3.  เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน ครูจํานวน 10 
คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานโครงการ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร      √       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร      √ √      

3. ด ำเนินโครงกำร       √ √      

4.ติดตำมและประเมินผล       √ √     

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร       √ √     

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงวันที่  10 เมษำยน  2565 – 16 เมษำยน 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1. ค่ำตอบแทนของครูผู้ควบคุม 
     2. ค่ำตอบแทนของนักศึกษำ 

 
2 
2 

 
  5,000.00 
10,500.00 

 
10,000.00 
21,000.00 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก 

และสอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
     2.1 ค่าดําเนินการบริหารจัดการศูนย์ 

 
1 

 
20,000 .00 

 
20,000.00 

เงินสนับสนุน
สอศ. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1.ค่าวัสดุที่ใช้ในการให้บริการตรวจเช็ค
สภาพรถ เช่น น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง อะไหล่
สําหรับซ่อมรถ  เป็นต้น 
     3.2 ค่ำด ำเนนิกำรอ่ืน ๆ เช่น วัสดุส ำนักงำน
น้ ำดื่ม เครื่องดื่มชำกำแฟ ผ้ำเย็นค่ำใช้สอยและ
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
     3.3. ค่ำปรับปรุงเต็นท์อำชีวะอำสำ 

 
1 
 
 
1 

 
20,000.00 

 
 

10,000.00 
 
 
- 

 
20,000.00 

 
 

10,000.00 
 
 
- 

 
 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก  

รวมทั้งสิ้น  81,000.00  
 

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน 
ครูจํานวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา และคร ูได้ออกให้บริการวิชาชีพ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการ
ดําเนินงาน 

นักเรียน นักศึกษา ครูได้เสริมสร้างประสบการณ์ 
ทักษะในการดําเนินงาน 

 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 . วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
12.2. นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
12.3. เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
12.4. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
12.5. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
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13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบออนไลน์ vecrsa.vec.go.th ทุกวันที่มีกำรปฏิบัติงำน 
13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565  
1. ช่ือโครงกำร:  อำชีวะอำสำ ช่วงเทศกำลปีใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง      
ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………..……………….E-mail.………………………………… 
เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อ 3.1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 
ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 1 ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอมที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
 1 ธันวำคม 2564 – 1 กุมภำพันธ์ 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้จัดท ำโครงกำรอำชีวะอำสำ ในช่วงเทศกำลปี
ใหม่  ให้สถำนศึกษำจัดตั้งศูนย์ตรวจสภำพรถและให้บริกำร ก ำหนดออกให้บริกำร ตั้งแต่เดือนธันวำคมถึง
เดือนมกรำคม ( 7 วัน) ให้ด ำเนินกำรตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.และ 16.30 น. – 00.30 น. (2 ผลัด)  
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กระทรวงมหำดไทย ได้ให้ค ำขวัญรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเทศกำลปีใหม่ คือ “สุขกำย สุข
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ใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2565”  รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำโดยนักศึกษำได้ฝึก
ปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง รวมถึงกำรปลูกจิตส ำนึกกำรมีจิตอำสำในกำรให้บริกำรสังคม ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  ทั้งนี้วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้รับมอบหมำยให้ออกให้บริกำรและตั้งจุดให้บริกำรประชำชน
ที่เดินทำงท่องเที่ยวและเดินทำงกลับภูมิส ำเนำผ่ำนเส้นทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ กำรออกให้บริกำรจะออก
ให้บริกำรประชำชนที่สนใจฟรี  ให้ด้ำนกำรตรวจเช็ดสภำพควำมพร้อมของเครื่องยนต์ บริกำรเติมน้ ำกลั่น เติม
น้ ำมันเครื่องยนต์ ตรวจเช็คลมยำง และอ่ืนๆ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษำ สำขำวิชำช่ำงยนต์เป็นผู้ออก
ให้บริกำ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

1. เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ แก่ประชำชนที่สนใจผู้ใช้รถบนท้องถนนผ่ำน    
เส้นทำงจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 

2.  เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
3.  เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน ครูจํานวน 10 
คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานโครงการ 

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร   √          

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร   √          

3. ด ำเนินโครงกำร    √ √         

4.ติดตำมและประเมินผล   √ √ √        

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร    √ √        

 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
 ระหว่ำงเดือน 28 ธันวำคม  2564 – 3 มกรำคม 2565 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 
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ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 
     1. ค่ำตอบแทนของครูผู้ควบคุม 
     2. ค่ำตอบแทนของนักศึกษำ 

 
2 
2 

 
  5,000.00 
10,500.00 

 
10,000.00 
21,000.00 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก 

และสอศ. 
2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 
     2.1 ค่าดําเนินการบริหารจัดการศูนย์ 

 
1 

 
20,000 .00 

 
20,000.00 

เงินสนับสนุน
สอศ. 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 
     3.1.ค่าวัสดุที่ใช้ในการให้บริการตรวจเช็ค
สภาพรถ เช่น น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง อะไหล่
สําหรับซ่อมรถ  เป็นต้น 
     3.2 ค่ำด ำเนินกำรอื่น ๆ เช่น วัสดุส ำนักงำน
น้ ำดื่ม เครื่องดื่มชำกำแฟ ผ้ำเย็นค่ำใช้สอยและ
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
     3.3. ค่ำปรับปรุงเต็นท์อำชีวะอำสำ 

 
1 
 
 
1 

 
20,000.00 

 
 

10,000.00 
 
 
- 

 
20,000.00 

 
 

10,000.00 
 
 
- 

 
 

เงินสนับสนุน
ขนส่งทำงบก  

รวมทั้งสิ้น  81,000.00  
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต 

(Output) 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน 
ครูจํานวน 10 คน ออกให้บริการวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา และครู ได้ออกให้บริการวิชาชีพ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ออกปฏิบัติงานได้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการ
ดําเนินงาน 

นักเรียน นักศึกษา ครูได้เสริมสร้างประสบการณ์ 
ทักษะในการดําเนินงาน 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 . วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
12.2. นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
12.3. เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
12.4. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
12.5. นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบออนไลน์ vecrsa.vec.go.th ทุกวันที่มีกำรปฏิบัติงำน 
13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 

1. ช่ือโครงกำร:  ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it center 

2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล      นำยณัฐดนัย   ใจกว้ำง      

ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์     055-832043      โทรสำร…….............……….…… 

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

เจ้ำหน้ำที่งำน ชื่อสกุล  นำงสำวมัลลิกำ   เนตรกลิ่น             

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 

 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อ 3.1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : 

ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สอศ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

ข้อที ่4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 

ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

เงื่อนไขที่ 1 ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอมที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน)  

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 

 1 มีนำคม 2564 – 30 กันยำยน 2564 

 

โครงกำรที่ 96 
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5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 

เขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงศึกษำธิกำร สังกัดกรมอำชีวศึกษำ จัดท ำ
โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน Fix it Center โดยมีวัตถุประสงค์ลดรำยจำยของประชำชนทั้งในและนอก
ภำคเกษตร โดยยืดอำยุกำรใชงำนของเครื่องจักร/เครื่องยนต อุปกรณกำรประกอบอำชีพและเครื่องมืออุปกรณ
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของครัวเรือน โดยกำรใหควำมรูเรื่องกำรดูแลรักษำและซอมบ ำรุง เครื่องมือเครื่องจักร/
อุปกรณกำรประกอบอำชีพและเครื่องมืออุปกรณกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของครัวเรือนและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรผลิตในชุมชน กลุมอำชีพ และครัวเรือน ใหเต็มควำมสำมำรถและสมรรถนะเครื่องมือ
เครื่องจักร นับเปนกำรสรำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ สรำงงำน สรำงรำยไดและเพ่ิมมูลคำผลผลิตแก
ประชำชนในทองถิ่น ลดกำรกูยืมนอกระบบของครัวเรือนที่น ำมำใชในกำรดูแลรักษำและซอมแซมเครื่องมือ   
อุปกรณและลดกำรน ำเขำเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณในกำรประกอบอำชีพ  เพ่ิมกำรจำงงำนแกนักศึกษำ
สนับสนุนกำรมีรำยไดระหวำงเรียน แบงเบำภำระผูปกครอง รวมทั้งสรำงงำนแกชำงทองถิ่นที่ผำนกำรพัฒนำ  
ฝมือแรงงำน สรำงฐำนขอมูลปจจัยกำรผลิตจำกหนวยครัวเรือน ไดแก เครื่องยนตเครื่องจักร และอุปกรณ
รวมถึงกิจกรรมกำรผลิตในชุมชนสร ำงแหลงปฏิบัติงำนจริง รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะแก นักศึกษำให มี
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณมีสมรรถนะและควำมพรอม สรำงชองทำงในกำรประกอบอำชีพและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแขงขันของประเทศไทยโดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมหลัก คือ กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องมือ
อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน กำรฝึกทักษะวิชำชีพถ่ำยทอดควำมรู้และยกระดับช่ำง
ชุมชน กำรพัฒนำสุขอนำมัยและอำชีวอนำมัย กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ำยทอด
ควำมรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์  

  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน Fix it Center เพ่ือ
ตอบสนองนโยบำยของภำครัฐและส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 

2. เพ่ือให้บริกำรตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
3.  เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

     1. ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร                                        
ศูนย์ละ 230 คน 

1. พัฒนำและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำง
เพ่ือชุมชน 

2. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ให้มีสมรรถนะในงำนอำชีพ 
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     2. เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทำง
เกษตร และเครื่องใช้ภำยในครัวเรือนได้รับกำรดูแล
รักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ดีมำกข้ึน สำมำรถลด
รำยกำรใช้กำรซ่อมบ ำรุง 

     3. สร้ำงอำชีพใหม่หรือต่อยอดอำชีพ 

     4. พัฒนำนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ประชำชนได้รับกำรสร้ำงอำชีพและพัฒนำ   
4. สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ควำมต้องกำร

ของพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 อำชีพอำชีพ  

9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร      √       

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

   -ประชุมคณะกรรมกำร 
     √ √      

3. ด ำเนินโครงกำร บันทึกข้อควำม 

ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้ออุปกรณ์ 

เริ่มด ำเนินกำร 

     √ √ √     

4.ติดตำมและประเมินผล       √ √ √    

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
         √ √ √ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 

 ระหว่ำงเดือน มีนำคม  2564 - กันยำยน 2564 

(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/…รำยละเอียด……………… 

     1.1 ผู้ปฏิบัติงำน   32 คน 

     1.2 ช่ำงชุมชน       2 คน 

     1.3 ครู               4 คน 

     1.4 ครูท้องถิ่น      2 คน 

 

6 วัน 

6 วัน 

6 วัน 

6 วัน 

 

240 บำท 

240 บำท 

240 บำท 

240 บำท 

 

46,080 บำท 

2,880 บำท 

5,760 บำท 

2,880 บำท 

 

2.ค่ำใช้สอย/……รำยละเอียด…………..…. 

     2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมประเมิน 

 

 

 

  

10,000 บำท 

 

3. ค่ำวัสดุ/………รำยละเอียด………….…….. 

     3.1 ค่ำวัสดุ อะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมพ้ืนฐำน 

     3.2ค่ำวัสดุฝึกอบรมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

     3.3 ค่ำประชำสัมพันธ์ 

     3.4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรเดินทำง 

   

90,000 บำท 

10,000 บำท 

15,000 บำท 

17,400 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น   200,000 บำท  

11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต 
(Output) 

ประชำชนเข้ำรับบริกำรศูนย์ละ 200 คน 
ประชำชนฝึกอบรมวิชำชีพศูนย์ละ   30 คน 

1. สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ตำมควำมต้องกำร
ของพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 อำชีพ 
2. ประชำชนฝึกอบรมวิชำชีพ 30 คน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทำง
เกษตร และเครื่องใช้ภำยในครัวเรือนได้รับ
กำรดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ดีมำกข้ึน 
สำมำรถลดรำยกำรใช้กำรซ่อมบ ำรุง สร้ำง
อำชีพ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

1. ได้สร้ำงและพัฒนำอำชีพใหม่ 1 อำชีพ 
2. ประชำชนได้ฝึกอบรมวิชำชีพ 30 คน 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

12.1 วิทยำลัยฯได้ออกให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพิชัย 
12.2 นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกฝนประสบกำรณ์ 
12.3 เป็นประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้วิทยำลัยฯ 
12.4 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใจรักในกำรบริกำร 
12.5 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำอำ 

13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 

13.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Fix it Center 2564 
http://mis.svc.ac.th/fixit64/index.php 

13.2 สรุปรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.svc.ac.th/fixit64/index.php
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
4. ชื่อโครงกำร :จัดซื้อยำเวชภัณฑ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
     ผู้ประสำนงำน นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ 
     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 

           โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-5591157      E-mail  ananyaknongtor67@gmail.com 
           เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

6. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที ่2. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น 

เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ  
- เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ

ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤษภำคม 2565 
8. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
9. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :  
          ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำตลอดจนบุคลำกรทำง

กำรศึกษำทุกท่ำน ในเรื่องของสุขภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดซื้อยำเวชภัณฑ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพ่ือให้วิทยำลัยฯ ได้มีควำมพร้อมในกำรดูและรักษำรักษำและพยำบำลเบื้องต้น 
ในกรณีที่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำเกิดกำรบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

10. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1 เพื่อให้บริกำร และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้องและทันที 
2 เพื่อให้บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำทุกคนรู้จักกำรดูแลและป้องกันตนเองจำกโรคภัย 

2 เพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 

 

โครงกำรที่ 97 
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11. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 750 คน 

12. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

13. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำสำมัญประจ ำบ้ำน (แบ่งเป็น 2 ภำค
เรียน ภำคเรียนละ 5,000 บำท) 

 
 
 

  
8,800.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   8,800.00  

 
 
 
 
 
 
 

 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

14. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 750 คน 
 

จ ำนวนยำและอุปกรณ์มีเพียงพอในกำร
ให้บริกำรทุกคนในวิทยำลัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 750 คน 
 

คุณภำพของยำและอุปกรณ์ได้มำตรฐำน
ในกำรให้บริกำรกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง 

15. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
12.1 วิทยำลัยสำมำรถให้บริกำร และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้องและทันที 
12.2 บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำทุกคนรู้จักกำรดูแลและป้องกันตนเองจำกโรคภัย 
12.3 เป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
        ไม่มี 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
16. ชื่อโครงกำร :ตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
17. ผู้รับผดิชอบโครงกำร นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ 
          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
          โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-5591157      E-mail  ananyaknongtor67@gmail.com 
          เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

18. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์  นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที ่2. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น 

เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ  
- เงื่อนไขที ่1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ

ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : เดือน กันยำยน – ตุลำคม 2565 
     5. สถำนทีด ำเนินงำน : อำคำรหอประชุม วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
     6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  กำรที่
คนเรำจะสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกตินั้นอำศัยปัจจัยหลำยๆอย่ำง ทั้งในด้ำนสภำพแวดล้อม 
ควำมสำมำรถ และที่ขำดไม่ได้คือด้ำนสุขภำพทั้งในด้ำนร่ำงกำยและจิตใจสุขภำพนั้นจะเป็นจุดเริ่มใน
กำรด ำเนินชีวิตของคนเรำ ถ้ำเรำมีสมองก็จะปลอดโปร่ง สำมำรถวิเครำะห์สิ่งต่ำงที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
อย่ำงมีสติรอบคอบและควบคุมให้มันด ำเนินไปเนินอย่ำงถูกต้องเหมำะ ในศึกษำก็เช่นกัน ถ้ำครูและ
นักเรียนมีสุขภำพที่ดีกระบวนกำรเรียนกำรสอนก็จะเกิดข้ึนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูอำจำรย์สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงเต็ม รูปแบบ นักเรียนก็สำมำรถรับข้อมูลได้เต็มที่และน ำไปต่อยอมใน
กระบวนกำรต่ำงได้ 

ในกำรนี้ทำงงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดท ำ
โครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ือ
ส่งเสริมให้ นักเรียน และบุคลำกร ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกัน
โรคภัย หรือดูแลรักษำสุขภำพในเบื้องได้ 

โครงกำรที่ 98 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือตรวจสุขภำพให้กับนักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

     7.2 เพ่ือตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกันโรคภัย หรือดูแลรักษำ
สุขภำพในเบื้องได้ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย : 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย จ ำนวน 750 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย มีสุขภำพที่แข็งแรง สำมำรถรักษำกำร
เจ็บป่วยเบี้องต้นได้ 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
                         

 
10.  งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
๑.๑ ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ 

 
750 คน 

 
100.00 

 
75,000.00 

ใช้งบประมำณ
จำกเงิน บกศ. 

2. ค่ำใช้สอย /     
3. ค่ำวัสดุ/     

รวมทั้งสิ้น   75,000.00  
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11.  ตัวช้ืวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 750 คน 
 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รับกำรตรวจสุขภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 750 คน 
 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีสุขภำพที่ดี 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
12.1 นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพชัยมีสุขภำพที่ดี และมีควำมรู้เบื้องต้น 

กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
12.2 นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ และสำมำรถป้องกันโรคภัย  

ดูแลรักษำสุขภำพในเบื้องได้ 
          13 กำรติดตำมผลและกำรประเมินผล 
           13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
19. ชื่อโครงกำร ตรวจคัดกรองสำรเสพติดในปัสสำวะของนักเรียน นักศึกษำ    
20. ผู้รับผิดชอบ : นำยคมกฤช  ธีระแนว    ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน : นำยคมกฤช  ธีระแนว 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

21. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้
และไกล 

- เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : มิถุนำยน – กรกฎำคม 2565 
    5. สถำนที่ด ำเนินงำน : อำคำรหอประชุม วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
      6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำยำเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำม
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำใช้ยำเสพติด(Pcetential Demand) ในกำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำร 
เสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือด ำรงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำอย่ำง
ยั่งยืน 
         ดังนั้นเพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์  ส ำหรับงำนปกครองและ
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำจึงจัดโครงกำรฯ นี้ขึ้นเพ่ือให้ทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
เพ่ือเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักศึกษำกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสเกี่ยวข้องกับยำเสพติด จึงได้จัดท ำสรุปผลกำร
ประเมินโครงกำร  ตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

โครงกำรที่ 99 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1  เพื่อทรำบจ ำนวนนักศึกษำท่ีตรวจพบ สำรเสพติดในปัสสำวะ 
7.2  เพื่อให้เพ่ือให้สถำนศึกษำปลอดสำรเสพติด 100% 
7.3  เพื่อหำวิธีป้องกันนักศึกษำกลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง จำกกำรใช้สำรเสพติด 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำชั้น ปวช.1  และ ปวส. 1 
ประมำณ 500 คน 

1. เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดด้วยตนเองในสถำนศึกษำ 

         9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10.งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำชุดตรวจสำรเสพติด ยำบ้ำ  
2.2 ค่ำชุดตรวจสำรเสพติด กัญชำ  
2.3 ถุงมือ 
2.4 ผ้ำปิดจมูก 

 
500 ชุด 
500 ชุด 
2 กล่อง 

10 กล่อง 

  
2,500.00 
2,500.00 
1,000.00 
1,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   3,000.00  
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  
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13. วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำชั้น ปวช.  และ 
ปวส.  ประมำณ 500 คน 

เพ่ือทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่ตรวจพบ 
สำรเสพติดในปัสสำวะ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 

เพ่ือให้เพ่ือให้สถำนศึกษำปลอดสำรเสพ
ติด 100% 

14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
14.1 สถำนศึกษำได้ทรำบจ ำนวนนักศึกษำท่ีพบสำรเสพติดในปัสสำวะ 
14.2 สถำนศึกษำปลอดสำรเสพติด 100% 
14.3 สถำนศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันไม่ให้นักศึกษำใช้สำรเสพติด 
14.4 ลดปัญหำเรื่องอำชญำกรรมและแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำกลุ่มเสพติด 

 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2564 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร  อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
2. ผู้รับผิดชอบ  นำยคมกฤช  ธีระแนว      ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ  โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้องของโครงกำร (กรุณำท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่สอดคล้องกับโครงกำร) 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
- ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และ    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้
และไกล 

- เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : กันยำยน – ตุลำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนิน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

    พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมส ำหรับทั้ง 3 ด้ำน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถ
ด ำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มี
กำรพลวัตร อยู่ตลอดเวลำ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภำพปัญหำที่รุนแรงในเยำวชนวัยรุ่นและวัยเรียนใน
สังคมไทย ก็คือปัญหำด้ำนยำเสพติดซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในแต่ละปีเป็นจ ำนวน
มำกมหำศำล นอกจำกเป็นกำรสูญเสียจ ำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงควำมล่มสลำย วิญญำณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ท ำให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสังคมติดตำมมำอีกมำกมำย กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
นั้นเป็นกำรยำกล ำบำก ทั้งในด้ำนกำรใช้งบประมำณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลำอันยำวนำน วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยในฐำนะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยำวชนดังกล่ำวเห็นว่ำกำรป้องกันโดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนับเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่ท ำให้เยำวชนปลอดภัยจำกยำเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจำกกำร
ดูแลของสถำบันครอบครัว วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเป็นวิทยำลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำในชั่วของ

โครงกำรที่ 100 
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วัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจำกนักเรียน นักศึกษำอยู่ในช่วงอำยุที่ก ำลังอยำกรู้ อยำกลอง จำกประสบกำรณ์
พบว่ำ เมื่อนักเรียนเข้ำสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้ำไปทดลองใช้ยำเสพติดดังกล่ำวจนท ำให้ต้องเสียคนและเสีย
กำรเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในปัญหำดังกล่ำว เพ่ือ
เป็นกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงกำรนี้ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือควบคุมกำรขยำยตัวของปัญหำยำเสพติด และลดกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
7.2 เพ่ือปลุกจิตส ำนึกของเด็กนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงพิษภัยยำ

เสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำย สุขภำพอนำมัย และส่งผลกระทบต่อปัญหำสังคมตลอดจนควำมม่ันคงของ
ชำติ 

7.3 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษำให้ห่ำงไกลยำเสพติด 
7.4 เพ่ือเป็นกำรรวมพลังจำกทุกภำคส่วนของสังคม ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติดใน 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 500 คน 

   นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันห่ำงไกลยำเสพติด 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                       
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่ม
ด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณด ำเนินงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 ๑,๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน 2 ท่ำน 

 
6 ชั่วโมง 

 
200 บำท : ชั่วโมง 

 
2,400.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง 500 คน 
2.2 ป้ำยไวนิล รณรงค์เรื่องชนิดและโทษ 
ขนำด 5X1.2 ม. 
2.3 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องชนิดและ
โทษ ขนำด 1.2X0.80 ซม. 
2.4. ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์บุหรี่ ห้องน้ ำ 
2.5 แมสปิดปำก 
2.6 ถุงขยะด ำขนำด 26 นิ้ว 

 
1 มื้อ 

 
25.00 

 
12,500.00 

 
1,500.00 
1,350.00 

 
500.00  

1,250.00 
500.00  

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 
11. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 500 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องโทษของยำเสพติด 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 
 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรมีภูมิคุ้มกัน
ห่ำงไกลยำเสพติด 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

12.1 นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันห่ำงไกลยำเสพติด 
12.2 นักเรียน นักศึกษำรู้เท่ำทันโทษของสำรเสพติด 
12.3  นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดยำเสพติด 

                12.4. นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
                12.5.  งำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ  และเครือข่ำยมีแนวร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษำ 

13. กำรติดตำมและประเมินผล 
        13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร วันงดสูบบุหรี่ 
2. ผู้รับผิดชอบ  นำยคมกฤช  ธีระแนว  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน : นำงสำวรัตติกำล  ครองเมือง 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
- ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และ    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

           3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย :ศธ. 
            -  ข้อที่ 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
            - ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที่ 2. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น 

เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ  
- เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม

ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :   วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 
    5. สถำนที่ด ำเนินงำน : อำคำรหอประชุม วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 โดยได้
บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมส ำหรับทั้ง 3 ด้ำน คือ ให้เป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถ
ด ำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มี
กำรพลวัตร อยู่ตลอดเวลำ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดสภำพปัญหำที่รุนแรงในเยำวชนวัยรุ่นและวัยเรียนใน
สังคมไทย ก็คือปัญหำด้ำนยำเสพติดซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในแต่ละปีเป็นจ ำนวน
มำกมหำศำล นอกจำกเป็นกำรสูญเสียจ ำนวนเม็ดเงินแล้วยังส่งผลถึงควำมล่มสลำย วิญญำณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ท ำให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสังคมติดตำมมำอีกมำกมำย กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
นั้นเป็นกำรยำกล ำบำก ทั้งในด้ำนกำรใช้งบประมำณ พลังใจที่เข้มแข็งและเวลำอันยำวนำน วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยในฐำนะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเยำวชนดังกล่ำวเห็นว่ำกำรป้องกันโดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนับเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่ท ำให้เยำวชนปลอดภัยจำกยำเสพติด ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจำกกำร
ดูแลของสถำบันครอบครัว วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยเป็นวิทยำลัยที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำในชั่วของ

โครงกำรที่ 101 

mailto:tam1150@hotmail.com
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วัยรุ่น และเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจำกนักเรียน นักศึกษำอยู่ในช่วงอำยุที่ก ำลังอยำกรู้ อยำกลอง จำกประสบกำรณ์
พบว่ำ เมื่อนักเรียนเข้ำสู่วัยรุ่น นักเรียนก็จะเริ่มเข้ำไปทดลองใช้ยำเสพติดดังกล่ำวจนท ำให้ต้องเสียคนและเสีย
กำรเรียนไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในปัญหำดังกล่ำว เพ่ือ
เป็นกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ จึงจัดให้มีโครงกำรนี้ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และสำรเสพติด 
7.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
7.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติดให้โทษ  
7.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำสำมำรถหำวิธีกำรปฏิเสธหลีกเลี่ยงยำเสพติดให้โทษทุกชนิด 
7.5 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
9. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 650 คน 
 
 

นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสำร
เสพติด มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิต
อยู่ได้และปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจน
สำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคม 

        
  9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10.งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำร 
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กระดำษชำรท์ โฟม 
สีแมจิ ฯลฯ 
2.3 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องวันงดสูบ
บุหรี่ .2X0.80 ซม. 

 
 
 

  
1,000.00 

 
2,000.00 

 
2,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 
4. วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 650 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องบุหรี่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจำกบุหรี่ 

นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัยของสำรเสพติด มีทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้และ 
ปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจน
สำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ของสังคม 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสำรเสพติด มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้และปลอดภัยจำกยำเสพติดให้โทษตลอดจนสำมำรถเติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคม 
       13. กำรติดตำมและประเมินผล 
        13.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำกิจกรรม
และข้ันตอนต่ำง ๆ 
  13.2 เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ขัดข้องต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเริ่มด ำเนินโครงกำร
และระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
  13.3 เพ่ือให้ได้แนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปัจจัยน ำเข้ำ กิจกรรมและขั้นตอนต่ำง ๆ 
ของโครงกำร 
   13.4 เพื่อให้ใช้ทรัพยำกรได้เต็มที่ คุ้มค่ำ เกิดกำรประหยัดทรัพยำกรต่ำงๆ ของโครงกำร 
  13.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับข่ีปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร    
2. ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นำมสกุล นำยคมกฤช  ธีระแนว  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน : นำยคมกฤช  ธีระแนว 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  
ด้ำนที่ 1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            - ข้อที่ 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้
และไกล 

- เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :   ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565 
    5. สถำนที่ด ำเนินงำน : อำคำรหอประชุม วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
    ปัจจุบันอุบัติภัยจำกกำรจรำจรก่อให้เกิดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในปีหนึ่งๆ 
อย่ำงมหำศำล  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุบัติเหตุจรำจรอันเนื่องมำจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 
บำดเจ็บ และพิกำร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยำวชน อันเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีค่ำในกำรพัฒนำประเทศ    
แต่ต้องมำเสียชีวิต บำดเจ็บ และพิกำรก่อนที่จะท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ และจำกกำรวิเครำะห์สำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยของบริษัทฮอนด้ำ เซฟตี้ไทยแลนด์ จ ำกัด และจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พบว่ำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์มีพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ไม่
ปลอดภัย  มีกำรเสพสำรเสพติด มึนเมำ ประมำท คึกคะนอง และไม่เคำรพกฎจรำจร ประกอบกับสภำพของ
รถจักรยำนยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่ำว  

 

โครงกำรที่ 102 
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ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงจิตสำนึกในด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจรในวิทยำลัย โดยกำรประชำ
สัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้และทักษะในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ถูกต้อง และปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่
ในวัยเด็กและเยำวชน  งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100%  เสริมสร้ำงวินัยจรำจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1  เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์  ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำรได้มีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

กำรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยำนยนต์ 
 7.2  เพื่อช่วยลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยำนยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทำง
ถนน 
 7.3  เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  สวมหมวกนิรภัย 100% 
 7.4  เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  ให้เกิดประสิทธิภำพ 
 7.5  ส่งเสริมและสร้ำงระเบียบวินัยกำรจรำจร ให้กับบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย 
 7.6  เพื่อให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 
 7.7  เพื่อลดอุบัติเหตุจรำจรให้น้อยลงตำมนโยบำยของรัฐบำล 
10. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประมำณ 650 คน 
 

   บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  เดินทำงด้วย
รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% 

        
  9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10.งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
๑,๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน 2 ท่ำน 

 
6 ชั่วโมง 

 

 
200 บำท/ชั่วโมง 

 
2,400.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำร 
2.2 ป้ำยโฟมบอร์ด รณรงค์เรื่องขับขี่
ปลอดภัย 
2.3 ค่ำอำหำรว่ำง 500 คน 

 
 
 
 

25 บำท 

  
1,000.00 

 
1,500.00 

12,500.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   2,000.00  

 
6. วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยจ ำนวน 500 คน 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัย มีควำมรู้เรื่องขับข่ี
ปลอดภัย 100 % 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจำกบุหรี่ 

คณะครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เป็นตัวอย่ำงใน
กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักกำรขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            12.1  บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสวมหมวกนิรภัยขณะ

ขับข่ีจักรยำนยนต์ 
  12.2  ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยำนยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทำงถนน 
  12.3  บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  สวมหมวกนิรภัย 100% 
  12.5  บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัยกำรจรำจร 
  12.6  บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์
อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจรำจร 
  12.7  ลดอุบัติเหตุจรำจรให้น้อยลงตำมนโยบำยของรัฐบำล 
       13. กำรติดตำมและประเมินผล 
        13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
1. ชื่อโครงกำร เข้ำค่ำยพักแรมพิธีประจ ำกองและประดับแถบสำมสีลูกเสือวิสำมัญ  ปีกำรศึกษำ2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวัชพล  สุขใจ            ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยวัชพล  สุขใจ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร.  -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9568126   E-mail moopicv@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   ประเด็น
ที่ : 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 4 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
             เพ่ือพัฒนำลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรม ให้เป็น
พลเมืองดีมีควำมรับผิดชอบ และช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสำมัคคีและเจริญก้ำวหน้ำ ทั้งนี้ เพ่ือ
ควำมสงบสุข และ ให้มีนิสัยในกำรสังเกตจดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืนให้รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณีวัฒนธรรม
และควำมมั่นคงของประเทศชำติ  ทำงกลุ่มงำนลูกเสือวิสำมัญ  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยจึงได้จัดท ำ
โครงกำรขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

          (1) ให้มีนิสัยในกำรสังเกตจดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
          (3) ให้รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
          (4)ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณีวัฒนธรรมและควำมม่ันคงของประเทศชำติ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 250 คน ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณะ
ประโยชน์ 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอุปกรณ์ในกำรเข้ำค่ำย 

   
20,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   5,000.00  
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
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11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 
250 คน 

มีกำรจัดโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมเข้ำค่ำยพัก
แรมพิธีประจ ำกองและประดับแถบสำมสี
ลูกเสือวิสำมัญ  ปีกำรศึกษำ2565 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 
250 คน 

ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมี
ระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จัก
บ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณะประโยชน์ ให้มีนิสัย
ในกำรสังเกตจดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเองรักษำ
และส่งเสริมจำรีตประเพณีวัฒนธรรมและ
ควำมมั่นคงของประเทศชำติ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรู้จักบ ำเพ็ญตนเพื่อ
สำธำรณะประโยชน์ 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
ชื่อโครงกำร เดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สี 
1. ผู้รับผิดชอบ โครงกำร  นำยวัชพล   สุขใจ           ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยวัชพล  สุขใจ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร.  -    
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9568126   E-mail moopicv@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

2. ควำมสอดคล้อง//เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   ประเด็น
ที่ : 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2564 
4. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
5. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

              จุดมุ่งประสงค์ของขบวนกำรลูกเสือ  คือ  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ซึ่งศักยภำพทำงกำย  
สติปัญญำ สังคม จิตใจและศีลธรรม ให้แก่เยำวชนเป็นรำยบุคคล  เพ่ือให้เขำเป็นพลเมืองดี  มีควำมรับผิดชอบ  
ในฐำนะที่เป็นสมำชิกของชุมชนในท้องถิ่น  ในชำติ  และในชุมชนระหว่ำงนำนำชำติ” 

     กำรที่จะด ำเนินกำรฝึกอบรมเยำวชนให้บรรลุอุดมกำรณ์ของลูกเสืออย่ำงสูงสุด ดูเหมือนว่ำจะเป็น
ปัญหำที่ยำกมำก  ถ้ำหำกจะพิจำรณำจำกปัจจัยและสิ่งต่ำง ๆ  ที่จะเข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะชี้ว่ำ  ควำมเพียร
พยำยำมของเรำที่จะฝึกอบรมเยำวชนนั้นประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวอย่ำงไร  ซึ่งจะไม่มีค ำตอบส ำเร็จรูปที่
จัดท ำไว้  แต่เรำจะต้องเพียรพยำยำมรวบรวมข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เรำพิจำรณำเห็นว่ำเป็นเงื่อนไข
แห่งควำมส ำเร็จเป็นคู่มือหรือแนวทำงข้ึนไว้  ถ้ำหำกได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว  ก็หวังได้ว่ำ
โอกำสที่จะประสบควำมส ำเร็จนั้น  อำจจะพึงหวังได้  แม้ว่ำจะไม่สำมำรถรับประกันได้ก็ตำม  แต่ถ้ำผู้ใดละทิ้ง
เงื่อนไขท่ีได้รวบรวมไว้นั้นไปเพียงข้อหนึ่งข้อใด  ควำมล้มเหลวในกำรพัฒนำลูกเสือ  ให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์
ของคณะลูกเสือแห่งชำตินั้น  ก็อำจเกิดขึ้นได้  ซึ่งกำรกระท ำเยี่ยงนี้สำมำรถรับประกันควำมล้มเหลวได้อย่ำง
แน่นอน 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1  เพ่ืออบรมให้พ่ีเลี้ยงลูกเสือวิสำมัญมีศักยภำพที่ดีในกำรเตรียมพร้อมฝึกฝนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
7.2  เพ่ือให้ลูกเสือกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
7.3  เพ่ือให้ลูกเสือสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 250 คน ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และ
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือ
วิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
13. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
14. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอุปกรณ์ในกำรเข้ำค่ำย 

   
20,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   5,000.00  
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  

 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

15.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 
250 คน 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชำ จ ำนวน 
250 คน 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน มีศักยภำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
16. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 
และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกลุ่มลูกเสือวิสำมัญ   
8. ชื่อโครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกร (ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำยวัชพล   สุขใจ ใจ            ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยวัชพล  สุขใจ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนลูกเสือวิสำมัญ  โทรศัพท์  055-832043 โทรสำร.  –  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9568126   E-mail moopicv@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

10. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   ประเด็น
ที่ : 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

11. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2564 
12. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
13. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             กิจกำรลูกเสือเป็นกระบวนกำรพัฒนำเยำวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยำวชนยึดถือปฏิบัติตำมกฎ ค ำ
ปฏิญำณและอุดมกำรณ์ของลูกเสือ เป็นกำรพัฒนำเยำวชนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รอบรู้ ใฝ่หำประสบกำรณ์
ใหม่ ๆ เสริมสร้ำงศักยภำพในแขนงวิทยำกำรตำมที่สนใจ พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำย
คุณธรรม ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้ำหมำยโดยใช้
กิจกรรมลูกเสือเป็นฐำนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
           จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ(กลุ่มงำนลูกเสือวิสำมัญ) ฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำร นักเรียน นักศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
หลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองขั้นควำมรู้เบื้องต้น (A.T.C.) ขึ้น 
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14. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำมเข้ำใจจุดหมำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรในกำร

ฝึกอบรมเยำวชน โดยวิธีกำรของลูกเสือในกำรฝึกอบรมแผนใหม่ ตำมแนวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรลูกเสือ
แห่งชำติ 

7.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือ ตำม แนวกำรฝึกอบรม 
แผนใหม่ได้ 

7.3 เพ่ือให้สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบริหำรงำนลูกเสือในกองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

7.4 เพ่ือน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำลูกเสือ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

15. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยจ ำนวน 3 คน
  

เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำมเข้ำใจ 
จุดหมำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรของลูกเสือในกำร
ฝึกอบรมแผนใหม่ ตำมแนวของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ 

 
17. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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18. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

 
3 คน 

 
3,000.00 

 
9,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   9,000.00  

 
 

19.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
จ ำนวน 3 คน 

กำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง ขั้น
ควำมรู้เบื้องต้นของบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยจ ำนวน 4 คน ณ ค่ำยลูกเสือเวียงหัตถชัย 
วิทยำลัยกำรอำชีพเถิน อ ำเภอเถิน จังหวัด
ล ำปำง 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
จ ำนวน 3 คน 

เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้มีควำม
เข้ำใจจุดหมำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรใน
กำรฝึกอบรมเยำวชน โดยวิธีกำรของลูกเสือใน
กำรฝึกอบรมแผนใหม่ ตำมแนวของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ 

 
20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ลูกเสือพ่ีเลี้ยงจ ำนวน  20  คน  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 
และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้แก่ลูกเสือวิสำมัญ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      ไม่มี 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2565 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1. ชื่อโครงการ เปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอนก  สนโต  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน นายเอนก  สนโต 
ตําแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสาร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559    E-mail  aenkphichai@gmail.com 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน  นางสาวพรพรรณ  พรมมาดี 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ :  
- โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 
- โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- การเชื่อมโยงโครงการกับพันธกิจของสถานศึกษา : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพรากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 17 พฤศจิกายน 2564 
5. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

           การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม และฝึกให้มีลักษณะการเป็นผู้นําที่ดีมีเหตุผล โดยมี
หลักการในการดําเนินการตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดโครงการ
การเปิดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา อีกท้ังยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป 

 
 
 

โครงกำรที่ 105 

mailto:aenkphichai@gmail.com
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วม
โครงการฯจํานวน 400 คน 
 
 

นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ประจําปีการศึกษา 2564 
จํานวน 7 คน 

 
 

9. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน :  

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำร 
2.2 กระดำษชำร์ทสี แผ่นใหญ่ 
2.3 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/70G 
2.4 แฟ้มหว่ง 1 “ตรำช้ำง NO.221 
2.5 ไส้แฟ้ม 
2.6 ป้ำยชื่อต ำแหน่ง 

 
 
 
 

  
650.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,350.00 
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3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  

11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งนายก อวท.จํานวน 400 
คน 

นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 7 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพพิชัย ประจําปีการศึกษา 
2564 จํานวน  400 คน 

สมาชิก อวท. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ทุก
สาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก 
อวท. จํานวน 400 คน 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

12.1 มีนักศึกษาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
เพ่ิมข้ึน 

12.2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยเข้าร่วมกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2565 

 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 ผลประเมินระดับสถำนศึกษำ 
 13.2 ผลประเมินระดับจังหวัด 
 13.3 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2565 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
16. ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ครั้งที่ 23 
17. ผู้รับผิดชอบ  นายเอนก  สนโต ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน นายเอนก  สนโต 
ตําแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสาร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน  นางสาวพรพรรณ  พรมมาดี 

18. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้/ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น และมาตรการ :  
- โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.2 ด้านทักษะและการประยุทธ์ใช้ 
- โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  
- การเชื่อมโยงโครงการกับพันธกิจของสถานศึกษา : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพรากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

19. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : 29 ธันวาคม 2564 
20. สถานที่ด าเนินงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
21. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  การได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการออก
กําลังกายเล่นกีฬา ทําให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังทําให้นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้อง ตามที่ตนถนัด  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดโครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยขึ้น 

22. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 

โครงกำรที่ 106 
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3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ  
การศึกษา 
4.  เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
 

23. กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักเรยีน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัย จํานวน 450 คน เข้าร่วมโครงการฯ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

 
24. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
25. งบประมาณในการด าเนินงาน : 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1ป้ำยไวนิล “โครงกำรกีฬำภำยในวิทยำลัย
ฯ ต้ำนภัยยำเสพติด” ขนำด8*1.2เมตร 
2.2 ป้ำยไวนิลพิธีเปิด “โครงกำรกีฬำฯ” 
ขนำด 2*1 เมตร 
2.3 ป้ำยไวนิล ชื่อวิทยำลัยขนำด 2.2เมตร*67 
ซม. 
2.4 เทปโอพีพี 2 นิ้วx45 หลำ น้ ำตำล 
2.5 โฟมอัด ขนำด 5 มม. 

 
 
 
 

  
 
 
 

1,440.00 
300.00 
330.00 
136.00 
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2.6 สีสะท้อนแสง กันน้ ำ มำสเตอร์อำร์ต 120 
CC. ทุกสี 
2.7 เชือกไนล่อน (สีขำว) 
2.8 ถ่ำน AA แพค 2 ก้อน 
2.9 ปูนขำว 
2.11แปรงทำสี 1 นิ้ว 
2.12 แปรงทำสี 2 นิ้ว 
2.13 ลวดมัดเหล็ก 
2.14 ตะปู 3 นิ้ว 
2.15 ตะปู 2 นิ้ว 
2.16 ตะปู 1 นิ้ว 
2.17 ลูกโป่ง 50 ลูก/แพค 
2.18 กำแฟ 
2.19โอวัลติน 
2.20ชำลิปตัน 
2.21 ผ้ำเย็น 
2.22 เครื่องดื่มเกลือแร่ 
2.23 น้ ำมันมวย 
2.24 พลุ 
2.25 กระสอบ 
2.26 เชือกไนล่อน 
2.27  ลูกฟุบอลเบอร์5 Molten 
2.28 ธงกีฬำ ผ้ำต่วน ขนำด 60X90 ซม. 
สีม่วง สีส้ม สีเขียว สีฟ้ำ 
2.29 ธงกีฬำ ผ้ำต่วน ขนำด 80X120 ซม.สี
ม่วง สีส้ม สีเขียว สีฟ้ำ 
2.30 ค่ำลูกโป่งในพิธีเปิด 
2.31 ริบบิ้น 
2.32 ริบบิ้นดอกส ำเร็จ 
2.33  ป้ำยติดถ้วยรำงวัล 
2.33 น้ ำเปล่ำ 
2.34 น้ ำแข็ง 
2.35 น้ ำแข็งก้อน 
2.36 วงดุริยำงค์ 
2.37 เครื่องเสียง 
2.38 ขนมปังปีบ (ขนำดกลำง) 
2.39 ขนมปังปีบ (ขนำดเล็ก) 
2.40 ขนมซอง 

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 

 
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 
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2.41 ขนมกีฬำพ้ืนบ้ำน 
2.42  ขนมโก๋ 
2.43 โค้กเล็ก 
2.44 ลูกโป่ง 
2.45 ชุดเข็ม+ด้ำย 
2.46 กล้วยน้ ำว้ำ 
2.47 แป้งมัน 
2.48 กำงเกงใน 
2.49 หนังยำง 
2.50 หลอด 
2.51 ตะเกียบ 

50.00 
48.00 

150.00 
80.00 
30.00 
18.00 
80.00 
20.00 
20.00 
20.00 

3. ค่ำวัสดุ/   5,157.00  
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  

 
26. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อย่างน้อย
จํานวน  450 คน ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
การแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
พิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
การแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 
27. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
28. ชื่อโครงกำร  แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด 
29. ผู้รับผิดชอบ  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

30. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

31. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : เดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน 2565 
32. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
33. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออก
ก ำลังกำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข  

กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมที่ตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำ เนินกำรจัดโครงกำร
แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 

 
 
 
 

โครงกำรที่ 108 
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34. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 
7.2 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 

         7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ
กำรศึกษำ 

7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
     8. กลุ่มเป้ำหมำย: 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 50 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 
อย่ำงน้อย 4 รำยกำร 

 
21. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
22. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำเสื้อกีฬำ 

 
50 ชุด 

 
300.00 

 
15,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   1,000.00  
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23.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  50 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด
อย่ำงน้อย 4 รำยกำร 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และ

นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้
แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด
อย่ำงน้อย 4 รำยกำร 

 
12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมและให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับชำติ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : เดือน สิงหำคม – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออก
ก ำลังกำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข  

กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมที่ตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัด โครงกำร
แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ 
2. เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 

         3. เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ 

โครงกำรที่ 109 
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4. เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 5 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติอย่ำงน้อย อย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

 
1 ชุด 

  
10,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  

 
11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  5 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เขำ้ร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วม

กำรแข่งขันระดับชำติ 
กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับจังหวัด
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับภำค 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.2 ด้ำนทกัษะและกำรประยุกต์ใช้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : เดือน สิงหำคม – กันยำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออก
ก ำลังกำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข  

กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมที่ตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัด โครงกำร
แข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับภำค ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับภำค 

 
 
 
 

โครงกำรที่ 110 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำระดับภำค 
2. เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 

         3. เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ 
4. เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 5 คน 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติอย่ำงน้อย อย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

 
24. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
25. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

 
1 ชุด 

  
15,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
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26.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  20 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมกำร

แข่งขันระดับภำค 
กีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติอย่ำง
น้อย 1 รำยกำร 

 
27. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ 

 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร ครอบครูช่ำงและไหว้ครูสำมัญ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ: ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ : 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้ทุกคนทุกช่วงวัยเข้ำบริกำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

               ประเพณีกำรไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทำงประเพณีอันดีงำมของชำวไทยที่ศิษย์ให้ควำมเคำรพ
เทิดทูนคุณครูบำอำจำรย์ผู้ถ่ำยทอดสรรพวิชำควำมรู้ให้กับศิษย์ด้วยควำมรักควำมเมตตำและปรำรถนำดีครูจึง
เป็นบุคคลที่มีควำมส ำคัญมีคุณค่ำต่อประเทศชำติเพรำะในอดีตกำล หนังสือหรือสื่อกำรเรียนกำรสอน ยังไม่มี
แพร่หลำยดังนั้นควำมรู้จำกแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือควำมรู้จำกบุคคลผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งเรำ
เรียกว่ำ “ครู” ถึงแม้กำลเวลำจะผ่ำนไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
กำรเรียนกำรสอนมีแพร่หลำยแล้วก็ตำมคนไทยยังคงให้ควำมส ำคัญกับครูอยู่ จนถึงปัจจุบันด้วยเพรำะเหตุผล
ที่ว่ำควำมรู้ที่ถ่ำยทอดจำกบุคคลเป็นควำมรู้ที่เป็นทักษะเฉพำะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู้
ประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติจนเชี่ยวชำญ ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆได้และที่ส ำคัญคน
ไทยยังคงให้ควำมส ำคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์เพรำะศิษย์ที่ ประสบควำมส ำเร็จได้
ด้วยเพรำะมีแม่เป็นผู้ให้ก ำเนิดมีครูเป็นผู้ให้ควำมรู้ควำมคิดสติปัญญำสู่ทำงสว่ำงให้กับชีวิตนั้นเอง ประเพณีกำร
ไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมำจนกระทั่งทุกวันนี้ 

โครงกำรที่ 111 
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กำรไหว้ครูคือกำรที่ศิษย์แสดงควำมเคำรพ ยอมรับนับถือเป็นครูบำอำจำรย์อย่ำงจริงใจว่ำท่ำน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมควำมรู้ศิษย์ในฐำนะผู้สืบทอดมรดกทำงวิชำกำรจึงพร้อมใจกันปวำรณำตนรับกำร
ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะมำนะอดทน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยปลำยทำงของกำรศึกษำตำมท่ี
ตั้งใจไว้(สุมิตรเทพวงษ์, 2548 : 2) จำกควำมหมำยดังกล่ำวกำรไหว้ครูจึงเป็นเสมือนกำรแสดงควำมกตัญญู
กตเวทิตำคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่ำงสูง เนื่องจำก
เป็นกำรแสดงถึงกำรรู้จักบุญคุณของผู้ให้ควำมรู้และผู้ที่รู้จักกำรตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิตหำกเปรียบเสมือนกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรกำรไหว้ครูจึงเป็นเสมือนกำรอ้ำงอิงถึงบุคคลที่เรำได้รับควำมรู้มำ
เพ่ือแสดงถึงควำมเคำรพในทรัพย์สินทำงปัญญำซึ่งจะเห็นได้ว่ำคนไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
มำเป็นเวลำช้ำนำน 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย และงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของครู-อำจำรย์และมุ่งมั่นที่รักษำไว้ซึ่งประเพณีอันดีงำมวัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพ่ือให้นักศึกษำทุกระดับชั้น
ของวิทยำลัยฯ ได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีควำมนอบน้อมต่อครู -อำจำรย์ประสิทธิ์ประสำทวิชำให้แก่
นักศึกษำและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนำคต
สืบไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 
3. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู-อำจำรย์กับลูกศิษย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์พำนไหว้ครู 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อมและควำม
กตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
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5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
  1.1 ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ 

 
  

3,000.00 
 

2.ค่ำใช้สอย/ 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีไหว้ครู 
1.2 เครื่องกระยำบวช 
1.3 เครื่องปัจฉะมังสำหำร 

   
5,350.00          

500.00 
750.00 

 

3.ค่ำจ้ำงเหมำ 
3.1 ค่ำจัดท ำบำยศรี 
3.2 ค่ำจ้ำงวงปี่พำทย์ ชุดเล็ก 

   
3,000.00 
3,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00  
 

11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบ
น้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อคร-ูอำจำรย์ 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำมของไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบ
น้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำมของไทย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

a. นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงควำมเคำรพนอบน้อมและควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 

b. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีส ำนึกรักสถำนศึกษำ และร ำลึกถือพระคุณครู
อำจำรย์ 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  ถวำยเทียนพรรษำและบ ำเพ็ญตนเป็นพุทธมำมะกะ 
2. ผู้รับผิดชอบ  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : กรกฎำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรถวำยเทียนพรรษำเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมำแต่โบรำณ ในอดีตนั้นควำมเจริญทำง
เทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน กำรด ำเนินชีวิตต้องอำศัยธรรมชำติเป็นหลัก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งแสงสว่ำงก็ต้องอำศัยแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์  กำรหุงหำอำหำรก็อำศัยเศษไม้เป็นเชื้อเพลิงประกอบกำร
ปรุงอำหำรรับประทำน ในยำมค่ ำคืนก็ก่อหรือสุ่มไฟให้เกิดแสงสว่ำง เพ่ือป้องกันสัตว์ร้ำย เพ่ือใช้ควันไล่แมลง
ต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมอบอุ่นแก่คนและสัตว์ และนอกจำกนี้ก็เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้สะดวก ไฟ
หรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกำรด ำเนินกิจกรรมชีวิต ในอดีตยำมค่ ำคืนที่พระภิกษุสำมเณรจะสวด
มนต์หรือท่องต ำรับต ำรำ ก็ต้องอำศัยแสงสว่ำงจำกคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซึ่งสิ่งดังกล่ำว ค่อนข้ำงที่จะหำ
ค่อนข้ำงยำกและล ำบำก ชำวบ้ำนจึงพร้อมใจกันไร่เรี่ยขี้ผึ้งจำกผู้มีจิตศรัทธำมำหล่อเป็นเทียนและน ำไปถวำย
พระสงฆ์ท่ีจ ำพรรษำที่วัดนั้น ๆ และก็มีควำมเชื่อว่ำกำรถวำยเทียนพรรษำเป็นกำรให้แสงสว่ำง ซึ่งจะมีอำนิสงค์
ให้แก่ผู้ถวำยมีภูมิปัญญำที่เฉลียวฉลำด คิดสิ่งใดมีควำมแตกฉำน ตลอดจนสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคนั้น 
ๆ ได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์อันเนื่องมำจำกได้ให้แสงสว่ำงแก่พระสงฆ์ 
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              ในวำระใกล้ช่วงเวลำเข้ำพรรษำ งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำและบ ำเพ็ญตนเป็นพุทธมำมะกะ เพ่ือให้
คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้ตระหนักถึงคุณค่ำ และร่วมสืบสำน
ประเพณีท่ีงดงำมของไทย  

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชำวพุทธให้มีควำมม่ันคงสืบต่อไป 
2. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 
3. เพ่ือท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  เข้ำร่วม
โครงกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์และมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
และด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

28. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

29. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 เทียนพรรษำพร้อมตกแต่ง 
2.2 ป้ำยโครงกำรแต่ละแผนก 

 
4 ต้น 

4 ป้ำย 

  
4,200.00 
1,800.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
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รวมทั้งสิ้น   3,000.00  
 

30.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำง
น้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำน
บันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์และมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย  เข้ำร่วมโครงกำรผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำง
น้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำน
บันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์และมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 
31. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันชำติ ศำสนำ

พระมหำกษัตริย์และมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชือ่โครงกำร ท ำบุญครบรอบวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ: ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่: 1.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที ่1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร :  มิถุนำยน  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำ จัดตั้งขึ้น
ตำมนโยบำยขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2540 โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ตั้ง 154 
หมู่ 1 ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 มีพ้ืนที่ 131 ไร่ 9 ตำรำงวำ เปิดสอนระดับชั้นปวช. 
และปวส. 4 แผนกวิชำ คือ แผนกวิชำช่ำงยนต์ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ แผนกวิชำกำรบัญชี และแผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในวันที่ 18 มิถุนำยน 2560 จะครบก ำหนดกำรก่อตั้งวิทยำลัยฯ องค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย และงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักเรียน นักศึกษำจึงได้จัดกิจกรรมท ำบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น เพ่ือ
ควำมเป็นสิริมงคลแก่ทั้งคณะครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชำวพุทธให้มีควำมม่ันคงสืบต่อไป 
2. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 
3. เพ่ือท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 

 
9. กิจกรรม/วธิีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนมุัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล               
 

        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
1.1 ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 

 
  

2,000.00 
 

2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำร 
2.2 ปัจจัยถวำยพระ 
2.3 ด้ำยสำยสิญจน์ 
2.4 ค่ำปิ่นโตถวำยพระ 
2.5 ค่ำชุดสังฆทำน 
2.6 ดอกไม้สด ถวำยพระ 
2.7 ธูป-เทียน 

   
600.00 

3,000.00 
800.00 

3,000.00 
3,000.00 

400.00 
400.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิน้   5,000.00  
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11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
              นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ท ำนุบ ำรุงศำสนำและด ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  บวงสรวงท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบ  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ: ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่: 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ธันวำคม 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             แผ่นดินที่มีประชำชนยึดครอง มีอำณำเขตท่ีแน่นอน มีกำรปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้น ำเป็นผู้ปกครอง
ประเทศและประชำชนทั้งหมด ด้วยกฎหมำยที่ประชำชนในชำตินั้นก ำหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย  มีกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศำสนำพุทธ เป็นศำสนำประจ ำชำติ มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติของตนเอง สืบทอดกันมำจำกบรรพ
บุรุษเป็นเวลำยำวนำน ผู้ที่มีควำมรักชำติ จะช่วยกันปกป้องรักษำชำติ ไม่ให้ศัตรูมำรุกรำนหรือท ำร้ำยท ำลำย 
เพ่ือให้ลูกหลำนได้อยู่อำศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยควำมสงบสุขสืบไป 

             ค ำสอนขององค์พระศำสดำแต่ละพระองค์  ศำสนำทุกศำสนำมีไว้เพ่ือสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี 
ผู้ที่รักศำสนำ จะเป็นผู้ที่น ำค ำสอนของแต่ละศำสนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน ละควำมชั่ว กระท ำแต่
ควำมดี และท ำจิตใจให้สะอำดปรำศจำกเครื่องเศร้ำหมอง คือ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ส่วนผู้ที่ไม่รัก
ศำสนำ จึงเป็นผู้ที่ไม่น ำค ำสอนของศำสนำนั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละควำมชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ช ำระจิตใจให้
สะอำดปรำศจำกกิเลส ปล่อยให้ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงครอบง ำจิตใจ พระเจ้ำแผ่นดิน ผู้เป็นพระ
ประมุขของประเทศ มีหน้ำที่ปกครองประชำชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตำมกฎหมำย ตำมครรลอง
คลองธรรมจำรีตประเพณีวัฒนธรรมของชำตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงเป็น

โครงกำรที่ 114 
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พระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม ทรงให้แนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของปวงชนชำวไทย น ำควำมเจริญรุ่งเรืองควำมผำสุกมำสู่พสก
นิกรถ้วนหน้ำ มีควำมเป็นอยู่อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข มีควำมรู้รักสำมัคคีกลมเกลียว  เรำควรประพฤติตนเป็นคนดี
ถวำยเป็นพระรำชกุศล และถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สถำบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อ
เรำอย่ำงมำก เพรำะชำติ คือ แผ่นดินที่เรำอยู่อำศัย ศำสนำ คือ ค ำสอนขององค์พระศำสดำแต่ละพระองค์ที่สอน
ให้เรำทุกคนเป็นคนดี และพระมหำกษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้ำนเมืองโดยธรรม เพ่ือควำมสงบสุขของพสกนิกรชำว
ไทย เรำทุกคนจึงควรรักชำติ รักศำสนำ รักพระมหำกษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักธรรม 
เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่เป็นที่เคำรพนับถือ
แก่ชำววิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อ
ท่ำนพระยำพิชัยดำบหักท่ีเป็นที่เคำรพนับถือแก่ชำว
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีไหว้ครู 
1.2 เครื่องกระยำบวช 
1.3 เครื่องปัจฉะมังสำหำร 
1.4 ค่ำจัดท ำบำยศรี 
1.5 ค่ำตอบแทนพรำหมณ์ 

 
  

3,500.00 
1,000.00 
6,000.00 
1,000.00 
3,500.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/     
3. ค่ำวัสดุ/   5,000.00  

รวมทั้งสิ้น   7,000.00  
 

11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  450 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดี
ของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักท่ีเป็นที่เคำรพ
นับถือแก่ชำววิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อย่ำงน้อย
จ ำนวน  450 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดี
ของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักท่ีเป็นที่เคำรพ
นับถือแก่ชำววิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           นักเรียน นักศึกษำ ได้ระลึกถึงคุณงำมควำมดีของพ่อท่ำนพระยำพิชัยดำบหักที่เป็นที่เคำรพ
นับถือแก่ชำววิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรรองรับกำรประเมินหน่วยองค์กำรวิชำชีพฯ ประจ ำปี ๒๕๖4 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤศจิกำยน  2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             วิทยำลัยกำรอำชีพ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิค วิทยำลัยสำรพัดช่ำง ซึ่งเป็นสถำนศึกษำที่
อยู่ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในปัจจุบันและเป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน กำรสอนใน
ด้ำนอำชีพ   ไม่ว่ำเป็นช่ำงอุตสำหกรรม บริหำรธุรกิจ พณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำอำชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ มีควำม
กล้ำคิด กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงำมและมีควำมเป็นประชำธิปไตยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำจึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน โดย
มุ่งเน้นให ้นักศึกษำได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน โดยได้จัดตั้งองค์กำรวิชำชีพขึ้น เพ่ือให้เป็นตัวกลำงใน
กำรด ำเนินกำรในกำร จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในรูปแบบขององค์กำรวิชำชีพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

              ในกำรด ำเนินกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพฯ นั้น สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรโดยใช้ระเบียบของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย และตำมระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ข้อ ๒๘ ระบุให้มี
กำรประเมินเพ่ือสรรหำองค์กำรวิชำชีพ ในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

โครงกำรที่ 115 
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ระเบียบดังกล่ำว และเพ่ือเป็นกำรพัฒนำให้กำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียน  นักศึกษำ ด้วย
กิจกรรมองค์กำรวิชำชีพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงต้องมีกำรประเมินองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ทุกแห่ง โดยประเมินผลงำนทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพ (ตำมเครื่องมือกำรประเมินที่
ก ำหนด) เพ่ือให้ได้หน่วยองค์กำรวิชำชีพฯ มำตรฐำน และมำตรฐำนดีเด่นในระดับภำค และระดับชำติ โดย
อำศัยกรอบ และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ
ก ำหนด 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.๑ เพ่ือให้นักศึกษำ เกิดควำมเข้ำใจ ในคุณภำพ และประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรม

องค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
7.๒ เพ่ือให้ทรำบถึงระดับควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรจัดกิจกรรมตำมหมวด, แผนงำน,โครงกำร

ของทุกกจิกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
7.๓ เพ่ือให้สำมำรถจัดล ำดับ และรับรองควำมมีมำตรฐำนของกำรด ำเนินงำน และของ

องค์กำรวิชำชีพใน อนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย นั้น 
7.๔ เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่ง

ประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย นั้น 
7.๕ เพ่ือเผยแพร่เชิดชูเกียรติหน่วยมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.)  หน่วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ที่มีผลงำนดีเด่น 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ร้อยละ 
๘๐ เปอรเ์ซ็นต์ ของจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ
ทั้งหมด 

กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำมี
ประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำอำชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขมีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ มีควำม
กล้ำคิด กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงำมและมี
ควำมเป็นประชำธิปไตยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำจึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน
โดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษำได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับ
กำรเรียน 
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9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรขนำด 1.2 เมตร*1.5 ม. 
2.2 ป้ำยโครงกำรขนำด 2.40 เมตร*1.2 ม. 
2.3 กระดำษปกสีA4/120/180แผ่น 
2.4 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/80G/500 
IDEA GREEN 

   
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 

 
3,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   3,000.00  
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  

11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต 
(Output) 

นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ ของจ ำนวนนักเรียน 
นักศึกษำท้ังหมด 

กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำมีประสบกำรณ์
ทั้งในด้ำนสำขำอำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ มี
ควำมกล้ำคิด กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงำมและมีควำม
เป็นประชำธิปไตยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงมี
นโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบกำรเรียนโดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษำได้ร่วม
กิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน 
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ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ร้อยละ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ ของจ ำนวนนักเรียน 
นักศึกษำท้ังหมด 

กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำมีประสบกำรณ์
ทั้งในด้ำนสำขำอำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ มี
ควำมกล้ำคิด กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงำมและมีควำม
เป็นประชำธิปไตยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงมี
นโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบกำรเรียนโดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษำได้ร่วม
กิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักศึกษำ องค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในหลักกำร และขั้นตอนกำรประเมินหน่วยองค์กำรวิชำชีพฯ 

 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงดำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : เดือน ธันวำคม 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

              วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 หลักกำร
และเหตุผลในกำรจัดตั้ง วันพ่อแห่งชำติโดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบำทส ำคัญต่อครอบครัวและ สังคม 
สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคำรพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยควำมกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติ
ร ำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอำวันที่ 5 ธันวำคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำเป็น วันพ่อแห่งชำติ ด้วย
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำงนำนัปกำร ทรงเป็น
พระรำชบิดำของพระรำชโอรสและพระรำชธิดำทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยำว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ เรืออำกำศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวำมีในสมเด็จพระ
เจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้ำหลำน เธอทุกพระองค์ ต่ำงซำบซึ้งและปลำบปลื้มในพระ
มหำกรุณำธิคุณอย่ำงมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่ำงของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำกรุณำ 
ทรวงห่วงใยอย่ำงหำที่เปรียบมิได้ ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่ำ “อันรำชำเลี้ยงรักษำซึ่งทวยรำษฎร์ 
ประดุจเป็นปิตุรำชอยู่ทุกเมื่อควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือพระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี” 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำท ำกิจกรรมเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร์รมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
7.2 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เข้ำร่วมโครงกำร 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ 
วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชำวไทย 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำป้ำยโครงกำร 
2.2 ค่ำดอกไม้สด 

   
560.00 
440.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   2,000.00  
รวมทั้งสิ้น   2,500.00  
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11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำวิทยำลัยฯได้แสดงควำมจงรักภักดี 
และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู  บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี 
และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และ
น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรง
มีต่อพสกนิกรชำวไทย 
 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรเกล้ำจ้ำอยู่หัว ร.10 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร -  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1. 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงดำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 27 กรกฎำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             วันที่ 28 กรกฎำคม ของทุกปีเป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำ
ลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร รัชกำลที่ 10 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  จึงจัดท ำโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร ขึ้น เพื่อให้คณะครู นักเรียน นักศึกษำได้
แสดงออกถึงควำมจงรักษ์ภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร 
7.2 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

32. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
33. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
2.2 ธงตรำสัญลักษณ์ ร.10 60 X 90 ซม. 
2.3 ธงชำติ 60 X 90 ซม. 
2.4 ดอกไม้สด 
2.5 ชุดปำกกำเซ็นชื่อ ฐำนโลหะ 
2.6 ป้ำยไฟเบอร์ ตรำสัญลักษณ์ ร.10  
ขนำดสูง 80 ซม. 

   
450.00 
250.00 
200.00 
400.00 
500.00 

 
1,200.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   2,500.00  
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34.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เขำ้ร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำม
จ ง รั กภั ก ดี  แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำกูรไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำม
จ ง รั กภั ก ดี  แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำกูรไทย 

 
35. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

               ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำกูร 
 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแม่แห่งชำติ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1. 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงดำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 11 สิงหำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ และทำงรัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชำติซึ่งได้ถือเป็นนโยบำยและปฏิบัติ ก ำหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบำทของสตรีที่เป็นแม่ที่มีบทบำท
ส ำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชำติ เพ่ือเป็นกำรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
 ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ แม่ของแผ่นดิน 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงจัดโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแม่แห่งชำติ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือถวำยพระพรและ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำ มหำรำชินี  
 
 

โครงกำรที่ 118 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   

7.2 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

7.3 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
2.2 ธงตรำสัญลักษณ์ ร.10 60 X 90 ซม. 
2.3 ธงชำติ 60 X 90 ซม. 
2.4 ดอกไม้สด 
2.5 ชุดปำกกำเซ็นชื่อ ฐำนโลหะ 
2.6 พำนพุ่มเงิน พำนทอง 

   
1,000.00 

250.00 
200.00 
400.00 

1,000.00 
1,650.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   2,500.00  

 
11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 

ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่ อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัยแสดงควำมจงรักภักดีต่ อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ: ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค ์ประเด็นที่: 1. 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 1 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงดำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพรำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 2 มิถุนำยน 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

            เนื่องด้วยวันที่  ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ และทำงรัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชำติซึ่งได้ถือเป็นนโยบำยและปฏิบัติ ก ำหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบำทของสตรีที่เป็นแม่ที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อบุคคลใน
ครอบครัว สังคม ประเทศชำติ เพ่ือเป็นกำรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
             ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นของวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงจัดโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือถวำยพระพรและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมล
ลักษณ พระบรมรำชินี ๓ มิถุนำยน ๒๕๖5 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือให้คณะครูและ นักเรียน นักศึกษำร่วมกันถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   
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7.2 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
7.3 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
2.2 ธงตรำสัญลักษณ์ ร.10 60 X 90 ซม. 
2.3 ธงชำติ 60 X 90 ซม. 
2.4 ดอกไม้สด 
2.5 ชุดปำกกำเซ็นชื่อ ฐำนโลหะ 
2.6 ป้ำยไฟเบอร์ ตรำสัญลักษณ์ ร.10  
ขนำดสูง 80 ซม. 

   
450.00 
250.00 
200.00 
400.00 
500.00 

 
1,200.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   0  
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11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำม
จ ง รั กภั ก ดี  แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำกูรไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำม
จ ง รั กภั ก ดี  แ ล ะส ำ นึ ก ใ นพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำกูรไทย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

             ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้แสดงควำมจงรักภักดี และน้อม
ร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชำวไทย 
               
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
       13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
  13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
35. ชื่อโครงกำร ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกีฬำ และนันทนำกำรต้ำนภัยยำเสพติด 
36. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

37. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 - โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 1 เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน อย่ำงรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

38. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤศจิกำยน 2564 
39. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
40. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น  กำรได้ปฏิบัติจริงโดยเฉพำะกำรออก
ก ำลังกำยเล่นกีฬำ ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังท ำให้นักเรียนมีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข  

กีฬำเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรของเยำวชนให้เจริญงอกงำมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำจึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำอย่ำงถูกต้อง ตำมที่ตนถนัด  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ทำงด้ำนกีฬำของตนเองได้อย่ำงเต็มท่ี 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร แก่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น 
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41. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือส่งเสริมกำรมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 
7.2 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 

         7.3 เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ
กำรศึกษำ 

7.4 เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยฯ 
42. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 200 คน 

บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ 

 
36. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

 
37. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/     
3. ค่ำวัสดุ/   0  

รวมทั้งสิ้น   0  
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38.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 200 คน 

บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดี
จำกกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 200 คน 

บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัย
กำรอำชีพพิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดี
จำกกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 

 
39. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดีจำกกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรส่งเสริมระบบบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : ตุลำคม 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษำทุกคน ได้เป็นสมำชิก อวท. โดยแต่ละปีกำรศึกษำ 
วิทยำลัยฯ จะต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้ง นำยก อวท . และคณะกรรมกำรชุดใหม่ เพ่ือมำปฏิบัติหน้ำที่แทนชุดเก่ำ
ที่ได้หมดวำระในกำรปฏิบัติงำน และวิทยำลัยฯ ได้จัดโครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยเลือกตั้งนำยกองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เพื่อเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
(เลือกตั้งนำยก อวท. และคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน อวท.) โดยให้สมำชิก อวท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมและใช้
สิทธิในกำรเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมกำร อวท. ชุดใหม่จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง ต้องเป็นผู้น ำในกำรจัดท ำกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่วิทยำลัยฯจัดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอก ให้ถึงสมำชิก อวท. 

 

โครงกำรที่ 121 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

7.1 เพ่ือให้สมำชิก อวท. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนและกระบวนกำรเลือกตั้ง  
7.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก แนวคิด และค่ำนิยมประชำธิปไตยแก่สมำชิก อวท.  
7.3 เพ่ือกระตุ้นให้สมำชิก อวท. มีควำมสนใจและเข้ำไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชำธิปไตยทั้ง

สถำนศึกษำและในสังคม 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯ เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำง
น้อย 450 คน 

ได้นำยก อวท. และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
จ ำนวน 7 คน 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
2.2 กระดำษชำร์ทสี แผ่นใหญ่ 
2.3 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4/70G 
2.4 แฟ้มห่วง 3 “ตรำช้ำง NO.221 
2.5 ใส้แฟ้ม 
2.6 ป้ำยสำมเหลี่ยมตั้งโต๊ะ 
2.7 ดินสอ 
2.8 กระดำษปกสี 
2.9 กระดำษกำร์ดขำว 
2.10 ลวดเสียบกรดำษ 

   
1,000.00 

100.00 
500.00 

1,350.00 
400.00 

3,750.00 
150.00 

1,300.00 
1,200.00 

150.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/   30,000.00  
รวมทั้งสิ้น   15,000.00  

11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) สมำชิก อวท. วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ทุกสำขำงำน เข้ำร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
นำยก อวท. จ ำนวน 450 คน  
 

ได้นำยก อวท. และคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 7 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) สมำชิก อวท. วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ทุกสำขำงำน เข้ำร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
นำยก อวท. จ ำนวน 450 คน  

ได้นำยก อวท. และคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 7 คน 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
             วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย มีนำยก อวท. และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
        13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำรส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมำณ 
เงื่อนไขท่ี 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : สิงหำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

             วิทยำลัยฯ มองปัญหำควำมขัดแย้งทำงควำมคิดของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นควำม
คิดเห็นของฝ่ำยที่เห็นด้วยหรือฝ่ำยต่อต้ำนรัฐบำลจะพบว่ำ ควำมขัดแย้งดังกล่ำว เกิดจำกกำรไม่ยอมรับซึ่งกัน
และกัน อีกทั้งยังมีควำมพยำยำมที่จะชักน ำประชำชนให้เห็นคล้อยตำม ไม่ว่ำจะเป็นชักน ำโดยกำรให้ควำมรู้ 
หรือให้แนวคิดแบบผิดๆ หรือกำรชักน ำโดยมีกำรว่ำจ้ำงเป็นแรงจูงใจก็ตำม นั่นอำจเป็นเพรำะคนในสังคมไทย
ไม่ยอมรับควำมเป็นประชำธิปไตย และกำรที่จะท ำให้คนไทยทุกคน สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ และรักในควำมเป็น
ประชำธิปไตย ต้องให้กำรศึกษำเป็นแนวทำงส ำคัญที่จะท ำให้ประชำธิปไตยเกิดขึ้นได้ ดังนั้น วิทยำลัย ซึ่งเป็น
สถำนที่จัดกำรเรียนรู้ จึงมีหน้ำที่โดยตรงที่จะต้องจัดให้มีกำรเรียนรู้ควำมเป็นประชำธิปไตยแก่ผู้เรียน   

  กำรสร้ำงประชำธิปไตยในวิทยำลัย  จะเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ระบอบประชำธิปไตยซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรน ำไปใช้สังคมและชุมชน เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนให้
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เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนำคต เป็นกำรสร้ำงลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และ
กติกำของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้ำที่ของตน ทีมงำน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่ำงเหมำะสม  
โดยวิทยำลัยต้องน ำรูปแบบประชำธิปไตยมำใช้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นประชำธิปไตย รู้จัก
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมภำระหน้ำที่ และมีวิถีชีวิตตำมหลักประชำธิปไตย สำมำรถด ำรงตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นประชำธิปไตย ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกท่ำนในฐำนะที่เป็นผู้ส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงควรสนับสนุนสิ่งต่ำงๆ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับกำรใช้สิทธิเสรีภำพ  ควำมเสมอภำคและ

หน้ำที่ตำมระบบประชำธิปไตย 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ

โรงเรียน 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยโดยกำรปฏิบัติจริง 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เขำ้ร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมภำระหน้ำที่ และมีวิถี
ชีวิตตำมหลักประชำธิปไตย 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 
2.2 กระดำษขำวพิมพ์ลำยประกำศ 

   
750.00 
250.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   500.00  

 
11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 

ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตำมภำระหน้ำที่ และมีวิถีชีวิตตำมหลัก
ประชำธิปไตย 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตำมภำระหน้ำที่ และมีวิถีชีวิตตำมหลัก
ประชำธิปไตย 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

            ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยฯ ได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำม
ภำระหน้ำที่ และมีวิถีชีวิตตำมหลักประชำธิปไตย 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร สืบสำรประเพณีไทยลอยกระทง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 5 ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร 
นักเรียน นักศึกษำ จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของควำมพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤศจิกำยน 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนำกำร  กิจกรรม
บริหำร  และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์  และในเดือนพฤศจิกำยน  2564  นี้  ซึ่งตรงกับเทศกำลลอยกระทง    
ซึ่งถือว่ำเป็นกำรแสดงออกถึงกำรส ำนึกในพระคุณของแม่น้ ำที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุ ษย์ชำติ
นำนัปกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อำบ ใช้ท ำกำรเกษตร และกำรน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ และที่
ส ำคัญคือใช้ประกอบอำหำร  

เพ่ือเป็นกำรขอขมำต่อแม่น้ ำที่ท ำให้แม่น้ ำล ำคลองสกปรก เน่ำเหม็น อีกทั้งยังเชื่อว่ำเป็นกำรได้
สะเดำะเครำะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจำกตัว พร้อมๆ กับกำรได้อธิษฐำนขอให้สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหล่ำนี้
เป็นภูมิปัญญำที่บรรพชนได้สืบทอดกันมำยำวนำน  เป็นกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับกำรใช้ชีวิต
ของกลุ่มชน  และประเทศชำติมำตั้งแต่สมัยอดีต  เป็นกำรสอนกำรใช้ชีวิตให้เคำรพในสิ่งต่ำงๆ  ที่มนุษย์ ได้ใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกร  และสิ่งแวดล้อม 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรสืบ
สำรประเพณีไทยลอยกระทงแก่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยขึ้น 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 7.1  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์  และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงำมของไทย  
และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
         7.2  เพื่ออธิบำยถึงคุณค่ำของน้ ำ  หรือแม่น้ ำล ำคลอง อันเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต
ของมนุษย์ 

7.3 เพ่ือสอดแทรกควำมรู้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
ได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 กระทงใบตอง 

 
1 กระทง 

  
1,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   500.00  
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11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วม
โครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร เข้ำร่วม
โครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
พิชัยได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

    นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้เข้ำร่วมประเพณีไทย 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์  ประเด็นที่ : 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 2 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของควำมพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 28 กรกฎำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

           ปัจจุบันปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อม ภำวะโลกร้อน กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก กำรแปรปรวนของ
ฤดูกำล  ภัยธรรมชำติต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงวิถีชีวิตของมนุษย์ สำเหตุดังกล่ำวเกิดจำกกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือย ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  ขำดควำมรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตำมมำ 
ปัจจุบันกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อมำผลิตพลังงำน มำใช้ในภำคอุตสำหกรรม คมนำคมขนส่ง ภำคท่ีอยู่
อำศัย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำยหิน เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้พลังงำน ส่งผลกระทบต่อปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมติดตำมมำ 
           งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย เห็น
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำร
ด ำเนินกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรให้ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน น ำไปสู่ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติในอนำคต 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
7.2 เพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
7.3 เพ่ือบูรณำกำรกับกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                        
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/     
3. ค่ำวัสดุ/   500.00  

รวมทั้งสิ้น   500.00  
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 ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 450 คน 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 

 
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร  อบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษำใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยเอนก  สนโต   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน นำยเอนก  สนโต 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรม    โทรศัพท์  055-832043   โทรสำร - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-1759559   E-mail : anekphichai@gmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
- โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ: ด้ำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่: 1.1 ด้ำนควำมรู ้
- โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. ข้อ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม 
- กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำน
ประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
- สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 
เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤษภำคม 2565 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

           ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยที่จะเร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึดคุณธรรมน ำ
ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกในคุณค่ำของปรัชญำพอเพียงควำมสมำนฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชำธิปไตย พัฒนำคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงควำมร่วมมือของสถำบัน
ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำและสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำเยำวชนให้เป็นคนดีมีควำมรู้และอยู่ดีมีสุข
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงนั้น   

 ดังนั้นเพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ประสบควำมส ำเร็จสำมำรถน ำไปสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จึงได้จัดโครงกำรค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษำ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำที่ไม่ผ่ำนกิจกรรม ได้เกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน 

คุณธรรมพื้นฐำน 12 ประกำร คือ 
1. ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม    

      3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์    
      4.  ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม    

โครงกำรที่ 125 
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      5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม    
      6.  มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน    
      7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง    
    8.  มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักเคำรพผู้ใหญ่   
      9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว      
      10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย  และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
      11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจใฝ่ต่ ำหรือกิเลส  มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
      12.  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัยได้ให้ควำมตระหนักในเรื่องกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์จึง
ด ำเนินโครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรมและท ำบุญตักบำตร นักเรียน นักศึกษำใหม่ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์มำกยิ่งขึ้น มีกำรปฏิบั ติ
ตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ ำวัน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือพัฒนำนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม

ที่พึงประสงค์โดยยึดหลักค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร 
7.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 สำมำรถประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ 
8. กลุ่มเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงน้อย 120 คน 

นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตำม
คุณลักษณะตำมที่วิทยำลัยฯต้องกำร 

 
9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน : 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร             

 

          
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล               
 

        
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         
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10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน : 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 4 ชั่วโมง 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 120 ชุด 
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 120 ชุด 

 
1 ท่ำน 

 
300/ชั่วโมง 

20.00 
50.00 

 
1,200.00 
2,400.00 
6,000.00 

 

2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ป้ำยโครงกำรฯ 

   
400.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   5,000.00  

 
11.  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 

ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 120 คน 

นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีคุณธรรม 
จริยธรรมตำมคุณลักษณะตำมที่วิทยำลัยฯ
ต้องกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพฯผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 120 คน 

นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีคุณธรรม 
จริยธรรมตำมคุณลักษณะตำมที่วิทยำลัยฯ
ต้องกำร 

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะตำมที่วิทยำลัยฯต้องกำร 
 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนปกครอง 
1. ชื่อโครงกำร :  ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภำยในวิทยำลัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยคมกฤช  ธีระแนว    ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ประสำนงำน : นำยคมกฤช  ธีระแนว 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครองนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-5107414   E-mail tam1150@hotmail.com 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

    3. ควำมสอดคล้อง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร  
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่1.คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์   ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 

- ข้อที่  4. สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ  
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง : 
- ห่วงที่ 3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้
และไกล 

- เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
     4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤศจิกำยน 2564 
    5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล  
              ตำมท่ีวิทยำลัยกำรอำชีพกำรอำชีพพิชัย ได้มีนโยบำยปรับปรุงพัฒนำกำรศึกษำในทุกๆ ปีกำรศึกษำ  
ทั้งด้ำนกำรพัฒนำสถำนที่  สิ่งแวดล้อม  อำคำร  อันจะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน  
นักศึกษำ  เป็นสิ่งที่ส ำคัญด้ำนหนึ่งเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอน    
     เนื่องจำกในวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้จุดเสี่ยงบริเวรภำยในวิทยำลัยฯ หลำยจุด ดังนั้น งำน
ปกครองซึ่งมีหน้ำที่ คอยสอดส่องดูแลนักศึกษำจึงขอจัดท ำโครงกำรติดตั้งกล้องวงปิดบริเวณจุดเสี่ยงภำยใน
วิทยำลัยฯ เพ่ือควบคุมและยังช่วยดูแลทรัพย์สินในวิทยำลัยฯ ได้อีกทำงหนึ่ง 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
7.1 เพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิด และพัฒนำระบบวงจรปิด 

     7.2 เพ่ือดูแล และป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้แก่ นักเรียน นักศึกษำ  
7.3 เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทำงรำชกำรเสียหำย 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยจ ำนวน 750 คน 

1. เพ่ือกำรป้องกันทรัพย์สินให้ทำงรำชกำรเสียหำย 
2. เพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3. เพ่ือกำรดูแลนักศึกษำในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 

     9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จัดซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร   

  
                    

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร     

  
                  

9. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน/ 
 

   
2.ค่ำใช้สอย/ 
2.1 ค่ำกล้องวงปิด และ อุปกรณ์ 

   
20,000.00 

 

3. ค่ำวัสดุ/     
รวมทั้งสิ้น   20,000.00  
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วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ภำยในวิทยำลัยจ ำนวน 750 คน 

1. เพ่ือกำรป้องกันทรัพย์สินให้ทำงรำชกำร
เสียหำย 
2. เพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3. เพ่ือกำรดูแลนักศึกษำในวิทยำลัยอย่ำง
ทั่วถึง 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
ภำยในวิทยำลัยจ ำนวน 750 คน 

1. เพ่ือกำรป้องกันทรัพย์สินให้ทำงรำชกำร
เสียหำย 
2. เพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3. เพ่ือกำรดูแลนักศึกษำในวิทยำลัยอย่ำง
ทั่วถึง 

12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     12.1 เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
     12.2 เพื่อกำรป้องกันทรัพย์สินให้ทำงรำชกำรเสียหำย 

   12.3 เพื่อกำรดูแลนักศึกษำในวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง 
  12.4 นักศึกษำวิทยำลัยฯ ได้ฝึกปฏิบัติ กำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  12.5 มีระบบป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ให้นักเรียน นักศึกษำและทรัพย์สินของทำง
วิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
      13.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ 
 13.2 รำยงำนผล PDCA 
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โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ผู้รับผิดชอบงำนกิจกรรม ดูรำยละเอียดโครงกำรที่งำนกิจกรรม 
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โครงกำรจัดท ำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษำ ผู้รับผิดชอบงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ ดูงำน
ละเอียดโครงกำรที่งำนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 128 



*แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจ ำปี 2565 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
1. ชื่อโครงกำร : อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (covid-19) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
     ผู้ประสำนงำน นำงสำวอนัญญำ  คงต่อ 
     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ    โทรศัพท์  055-832043     โทรสำร  - 

           โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-5591157      E-mail  ananyaknongtor67@gmail.com 
           เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  นำงสำวพรพรรณ  พรมมำดี 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
3.1 โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ :  

             - ด้ำนที ่2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 3.2 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : สอศ. 
            -  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

3.3 กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : 
- ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ 
3.4 สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง: 
- ห่วงที่ 2. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น 

เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ  
- เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบ

ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำ ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : พฤศจิกำยน 2564 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :  

ด้วยวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ได้ด ำเนินกำจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ) ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2564 จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (covid-19) เพ่ือเตรียมควำมพร้อม แก่บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร วิทยำลัยกำร
อำชีพพิชัย เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

7.1 เพ่ือให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำกำรดูแลเฝ้ำระวังและป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนำ2019      
(COVIC-19) ให้กับบุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
7.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและ ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย
สำมำรถป้องกันโรคระบำดด้วยตนเอง 
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7.3 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร ในกำรเฝ้ำระวัง                
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
7.4 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขำภิบำลอำหำร สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรปรุง ประกอบอำหำรได้ถูกสุขลักษณะ 

8. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 61 คน 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 61 คน 

9. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   - ประชุมคณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร บันทึก
ข้อควำม ขออนุมัติ,อนุญำต,
จดัซื้ออุปกรณ์ เริ่มด ำเนินกำร                         

4.ติดตำมและประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร                         

10. งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

ประมำณกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำตอบแทน 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

1 คน 1,200 บำท 1,200 บำท 
 

2. ค่ำใช้สอย/ 
 

   
3. ค่ำวัสดุ/     

รวมทั้งสิ้น   1,200 บำท  
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11. ตัวช้ืวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ผลผลิต (Output) บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 61 คน 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรแนวทำงปฏิบัติกำร
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (covid-19) 

ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย จ ำนวน 61 คน 

บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร 
ปฏิบัติกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(covid-19) ได้อย่ำงถูกต้อง และปลอดภัย 

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
12.1 ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (covid-19) และสำมำรถน ำมำพัฒนำปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนตำมก ำหนด 
12.2 บุคลำกร ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร และนักเรียน นักศึกษำ มีกำรป้องกันกำรติดเชื้อจำกโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) 

      13. กำรติดตำมและประเมินผล 
        ไม่มี 
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วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ปีงบประมำณ 2565 
1. ช่ือโครงกำร:………ปรับปรุงศักยภำพกำรเงิน โปรแกรมระบบกำรเงิน……………………..…. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :……นำงวำสนำ  สุขใจ…………………ฝ่ำย…บริหำรทรัพยกำร….…….…….  
ผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล…………นำงวำสนำ  สุขใจ…………………………………..…  
ต ำแหน่ง………หัวหน้ำงำนกำรเงิน….……….โทรศัพท์…055-833043…โทรสำร…055-832043 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ……089-6418755…….E-mail.…… koopicc@gmail.com ………… 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำยจุดเน้น และมำตรกำร : 
 * โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้ำนที่ 2.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   
ประเด็นที ่2..3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 * โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำย : ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  สอศ. ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

* กำรเชื่อมโยงโครงกำรกับพันธกิจของสถำนศึกษำ : ข้อที่ 3 บริหำรกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทค
โนโลยรสำรสนเทศ 

* สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง :ห่วงที ่3 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึงกำรเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล   

เงื่อนไขท่ี 1 เงื่อนไข ควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำม
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
(* หมำยเหต ุจ ำเป็นต้องระบุให้ครบทุกช่อง) และใส่ชื่อด้ำน ประเด็น ข้อ ให้ชัดเจน  
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร : 
………………1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565………………………………… 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน : 
……………วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย…………………………………………………………………………………… 
6. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล: 
เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรโอนเงินจ่ำยค่ำเทอมผ่ำนระบบธนำคำร ทำงวิทยำลัยฯมีเด็กนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน
มำก งำนกำรเงินรับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ รำยได้สถำนศึกษำ ออกใบเสร็จด้วยกำรเขียน
มือรับเงินทุกประเภทจำกนักเรียน บุคลำกร ห้ำงร้ำน บริษัทและบุคลภำยนอก รวมทั้งกำรสรุปรับเงินประจ ำวัน 
สรุปกำรรับช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ตรวจสอบประวัติกำรจ่ำยเงินของนักเรียนที่จพจบกำรศึกษำ รำยชื่อ
นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน กำรลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และกำรจ่ำยอุดหนุนเรียนฟรี  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร: 
1. เพ่ือให้ระบบงำนกำรเงิน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
2.เพื่อลดภำระงำนท ำงำนด้ำนเอกสำรกำรเงิน 
3.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้ำนกำรเงิน 

โครงกำรที่ 130 
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8. กลุ่มเป้ำหมำย : 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

โปรแกรมระบบกำรเงิน 1 โปรแกรม เพ่ิมประสิทธิภำพในระบบงำนกำรเงิน 
9.กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

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

1. เสนอโครงกำร                         
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   -ประชุม
คณะกรรมกำร                         
3. ด ำเนินโครงกำร 
บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติ,อนุญำต,จัดซื้อ
โปรแกรม 
เริ่มด ำเนินกำร                         
4.ติดตำมและ
ประเมินผล                         
5.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร                         

 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  (โปรดระบุบ วัน/เดือน/ปี) ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรให้ชัดเจน 
.....................14 พฤษภำคม 2565 วันลงทะเบียเปิดภำคเรียน......................... 
(* หมำยเหต ุ ถ้ำสำมำรถระบุ วัน เดือน ปี ได้ให้ระบุ ถ้ำระบุ วัน เดือน ปี ไม่ได้ให้ระบุ เดือน ) 
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10. งบประมำณในกำรด ำเนนิงำน: 

ประมำณกำร 
 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1. ค่ำวัสดุ/ครุภัณฑ์………รำยละเอียด  
          1.1…โปรแกรมระบบกำรเงิน 
           

 
1 โปรแกรม 

 
30,000.00 บำท 

 
30,000.00 บำท 

 

รวมทั้งสิ้น  30,000.00 บำท 30,000.00 บำท  
 
11.ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร: 

ตัวช้ีวัด เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ผลผลิต (Output) โปรแกรมระบบงำนกำรเงิน 1 

โปรแกรม 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพในระบบงำนกำรเงิน 

ผลลัพธ์ (Outcome) สรุปรำยงำนกำรเงินถูกต้อง 
 

งำนกำรเงินท ำงำนรวดเร็ว  

 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
12.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกำรเงิน 
12.2 ลดภำระกำรท ำงำนงำนกำรเงิน 
13. กำรติดตำมผลและประเมินผล : 
13.1 งำนกำรเงินมีปริทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
13.2 กำรเบิกจ่ำยเงินมีควำมถูกต้องและรวดเร็ว 
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รำยละเอียดโครงกำรล ำดับที่ 131 – โครงกำรที่ 138 เป็นโครงกำรทีข่อรับงบประมำณจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยโครงกำร 

ชื่อโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ หน่วยงำน 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  95,000 งบจังหวัดอุตรดติถ์ 

ยกระดับชุมชนเสรมิสร้ำงอำชีพทำงเลือกให้แก่ประชำชน  189,150 งบจังหวัดอุตรดติถ์ 

วัยใสใส่ใจสุขภำพป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 44,280 อบต.ในเมือง 

สร้ำงภมูิคุ้มกันและป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 38,340 อบต.ในเมือง 

วัยเรียน  วัยใส ขับข่ีปลอดภัยห่วงใยสุขภำพ  44,280 อบต.ในเมือง 

TO BE NUMBER ONE อำสำสมคัรนักศึกษำวัยใส ใส่ใจผู้สูงอำย ุ 50,680 อบต.ในเมือง 

วัยเรียนชวนว่ิง มินิมำรำธอนพิชัย ใส่ใจสุขภำพ 52,720 อบต.ในเมือง 

ปั่นจักรยำนเสรมิสร้ำงสุขภำพในถ่ินเรำ 52,720 อบต.ในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 131-138 
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