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 แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   อาชีวศึกษา 
จังหวัดพังงา นี้   เป็นเครื่องมือส าคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป  
ตามแผนปฏิบัติราชการ   และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งมอบหมายให้สถาน  
ศึกษาในสังกัด  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   เป็นไป  
ตามยุทธศาสตร์  นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ  
สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ  
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  โดย 
ได้จัดท าจากการระดมสมองของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าซึ่งแสดงรายละเอียด 
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ   ท าให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เป็นที่เรียบ  
ร้อยแล้ว   เพื่อมุ่งหวังสนองตอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงาน  และการจัด  
การเรียนการสอนมากที่สุด   ส าหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาแต่ละโครงการ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณ เท่า  
ที่จ าเป็น  ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  มีผลงานชัดเจน ก่อผลในการพัฒนาของผู้เรียนและยังความเจริญก้าวหน้า 
ของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้  มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง 
ผู้จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีนี้  ขอน้อมรับแก้ไขและขออภัยด้วย  
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก   สรุปรายการงบลงทุนที่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ภาคผนวก ข   มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 ภาคผนวก ค   แผนงานพิเศษ  งานพิเศษ  มาตรการพิเศษ กิจกรรมพิเศษ  
 ภาคผนวก ง   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
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บทน า 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน  
 
 
 
         จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ    โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ 
ทางวิชาชีพ 
 
 
 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค  และเทคโนโลยี 
    ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา   และ 
   การฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   เพ่ือความเป็นเลิศ  มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ภารกิจ 



2 
 

ยุทธศาสตร์  มาตรการ   นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
  1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
  1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
  1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชน Fix It Center 
  1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP  
 
 

ยุทธศาสตร ์

มาตรการ 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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  1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  1.7 ลดการออกกลางคัน 
  1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
  1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 
  1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

 มิติที่ 2  การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย 
  อย่างมีคุณภาพ” 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน 
       มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
  2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
  2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
       ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
  2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน 
       การสอน 
  2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
  2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
  2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
   - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และ 
     การประดิษฐ์คิดค้น) 
   - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  (Constructionism) 
   - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
  2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
  2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพคร ู
  2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ ค รูอาชีวศึกษา 
  2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
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  2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

 มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ  “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน 
  มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ดูแล และ แก้ปัญหา ครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ปูองกัน และแก้ปัญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา 
  3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

 มิติที่ 4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
  ต่างประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ  
  4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ 
       ต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา 
       ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2569) 

 
 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย  เปูาหมาย  ยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ของ 
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการก าหนดนโยบาย  เปูาหมายการผลิต  และแผนพัฒนาก าลังคนอาชีว 
ศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการ 
จัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ  ทั้งในด้าน 
 1)  สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก  ระดับภูมิภาค   ระดับ 
ประเทศ  ระดับกลุ่มจังหวัด  และระดับจังหวัด 
 2)  ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ   โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด 
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้น  
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 
 4)  เตรียมความพร้อมก าลังคน  รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับ และ 
เชิงรุก  ได้แก่  การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา  และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานในระดับ 
สากล 
 ในการนี้  คณะอนุกรรมการฯ   ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย 
4  นโยบาย  10 ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์  และ โครงการ 93 โครงการ 
 
นโยบายที่ 1  :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เป้าหมาย :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ   ให้  
ได้ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  และฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยู่นอก 
ระบบให้เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1    มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ 
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ  
  1.1 ระดับจังหวัด 
  1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
  1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม /กลุ่มอาชีพ 
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 2. โครงการศึกษาความต้องการ  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบ 
ความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
 3. โครงการศึกษาเปูาหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย  ระยะ15 ปี  
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 
  ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40) 
  ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30) 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และสถานประกอบการในกลุ่ม 
จังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล  
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลัง 
คนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี  และการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้   สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ  
โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ 
จังหวัด 
 3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการจัดการฝึกงาน   และฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ  ด้วย 
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียน   และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุก  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 
 3. โครงการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงคุณภาพ  ไปยังกลุ่มเปูาหมาย  ให้เห็นความส าคัญ 
ของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้เกิด     “การศึกษาเพ่ืออาชีพ  คือ  ดวงประทีปส่องชีวิต   ช่วยเสริมสร้าง 
เศรษฐกิจเพ่ือชีวิตที่มั่นคง” 
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 4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษา 
เชิงสร้างสรรค์ 
 5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
 6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
 7. โครงการอาชีวะอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอระบบ  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
 2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา  
 2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 
 3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
 4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 

 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพ  เพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม   หรือสร้างอาชีพใหม่ 
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  โดยความร่วมมือ   กับ 
สถานประกอบการ 
 2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้     ให้ตรงกับสมรรถนะตาม 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
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 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ  
 2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1  ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา  
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้แก่ผู้เรีย นอาชีวศึกษา  
100%  ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
 2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2  จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษา  ให้ผู้ที่สนใจ และคนเก่งได้ศึกษา ในระดับ ปวช.,  
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
 2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
 3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา    สร้างความม่ันคง 
ในชีวิต 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path) 
 2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
 3. โครงการเถ้าแก่น้อย 

 กลยุทธ์ที่ 4  มาตรการทางด้านภาษีอากร  เพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือในการ 
จัดการอาชีวศึกษา 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจทางด้านมาตรการภาษีอากรให้แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ 
ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 
นโยบายที่ 2  :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน 
           อาชีวศกึษา  
 เป้าหมาย :  1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส.  และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรม 
วิชาชีพ 
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       2) พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และได้   
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 โครงการส าคัญ  
 1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
 2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
 3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ  (ขอทุนการศึกษา  และอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่  ให้แก่ 
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส., และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 

 กลยุทธ์ที่  2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน  
 โครงการส าคัญ  
 1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
 2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
 3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากร  
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 โครงการส าคัญ  
 1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขา  
วิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ     ในสาขาวิชาที่เปิด 
สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
 3. โครงการก าหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพ   ได้มีการพัฒนาสมรรถนะ   และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 4. โครงการก าหนดมาตรการให้มีการน าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ในการพิจารณาความดี  ความ  
ชอบ  เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 โครงการส าคัญ  
 1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา(ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน) 
 2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
 4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ  
 5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  
 6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
 8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์  และบุคลากร 
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่  1  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้รับผิดชอบ   สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
 2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด 
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีว  
ศึกษา   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา ) 
 3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ  ส าหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ  
 4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ าและ 
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 
 5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.  ปรับปรุง  กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุแต่งตั้ง   ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  เป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์  โดยก าหนดอัตราเงินเดือน  
ค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

 กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ  การฝึกอบรม   และการออกใบรับรองการ 
เป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 
 3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
 5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
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นโยบายที่ 3  :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 เป้าหมาย :  สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน  ในระดบั ปวช., 
ปวส.  และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดย 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษา  ในด้านการจัดการเรียนการสอน ใน 
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชา 
ชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชน 
 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีธรรมาภิบาล   โดยยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
 3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก  
 4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ 3  ร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการเปิดสอนระดับ ปวช., ปวส.  และปริญญาตรี  สาย 
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับ  
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 กลยุทธ์ที่ 4  เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี   สาย 
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
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 3. โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับ  
อุดมศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย และนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้  ความร่วมมือ 
กับสถานประกอบการและชุมชน 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
 2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ  และ  
ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
หน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 1  เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน  สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
 
นโยบายที่ 4  :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 เปูาหมาย  :  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์จริง (On the Job Training) 
 2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
 3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
 โครงการส าคัญ 
 1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
 2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
 3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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นโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์หลัก 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม  
 
 
 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล  
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
 
 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  และ 
    การพัฒนาประเทศในอนาคต  
 2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมีส่วนร่วมจาก 
    ทุกภาคส่วน  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์หลัก 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 
 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”  และเป็นคติพจน์ประจ าชาติกว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  
 
 
 
 1 ความม่ันคง  
  1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  และภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล   และมีความมั่นคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง  เป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล  
  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี 
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่ 
อาศัย  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

 2. ความม่ังคั่ง  
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม ที่ม ี
รายได้สูง  ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง   ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
มากขึ้น  
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน  และภายนอก 
ประเทศ   สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต   และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค     ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด 
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุน 
ทางปัญญา  ทุนทางการเงิน   ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติ   และ 
สิ่งแวดล้อม  
 
 

วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย 
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 3. ความยั่งยืน  
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได ้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง    ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี   ไม่สร้างมลภาวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชา 
คมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คน 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม เป็นธรรม  
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
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 มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความม่ันคง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3  การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ 
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)   และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
และสถาบันเกษตรกร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโต   ของ 
ประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และ 
ทั่วถึง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1  การสร้างความมั่นคง  และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ  และ 
สังคม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย  เป็นธรรม   และเป็น
สากล 
 
 
 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)   ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนา 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี   ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   มีความม่ันคง   มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน   ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุ  
สมผล  มีความพอประมาณ  และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น 
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน  มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  มีที ่
ยืน  และเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา 
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย  ใฝุรู้  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  มีจริยธรรมและคุณธรรม   พัฒนาคนทุกช่วงวัย  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   อย่างมี 
คุณภาพ   รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู  ใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย  ใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็น 
ประเทศพัฒนาแล้ว   ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า 
“มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  
 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579”  ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ20 ปี มา 
เป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมาย  ที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก   และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา   ควบคู่กับกรอบ 
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ที่ลดความเหลื่อมล  า  และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต   
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทย เป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีด ีมีจิต 
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และสังคม   ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ   ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพา 
ตนเองได้  
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ 
ผลิตและบริการเดิม  และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานราก  และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า  
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา  
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค   โดยการพัฒนาภาคและเมือง   เพ่ือรองรับการพัฒนา 
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง   (Connectivity)  กับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในระดับ อนุ 
ภูมิภาค   ภูมิภาค   และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท  และ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า  การบริการ   และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 
 
 
 ประกอบด้วย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง  
และมีความเป็นไทย  
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน 
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม  
 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 



20 
 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ และ
ดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง 
สามารถใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า   สินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้ 
บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อม 
ล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พ.ศ.2559 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2559 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั นสูง พ.ศ. 2559 
********************************************* 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  และมาตรฐาน 
ในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การ 
ประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง  
พ.ศ. 2559   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน  จ านวน 14 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ คือ  
 มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัต 
ลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม  มีความรู้ ความสามารถ  ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  ในแต ่
ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน  และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ 
กับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา    ตามแนวทาง 
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี ้คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา  
           คุณธรรม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
          ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สถานศึกษาจัดการเรียน การ 
สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามหลักสูตร  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง   ครบถ้วน  สมบูรณ์   มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชา 
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ 
ภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  

 ทั้งนี้  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามหลัก 
เกณฑ ์   และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา   ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ภายในการอาชีวศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และ  
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   
คือ   การจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ  และ  

เอกชน   มีความเชื่อม่ันตนเองในวิชาชีพ    สามารถสร้างงานเพ่ือประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพ้ืนฐานความรู้  
เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

“ความรู้เป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   น าหน้าวิชาการ   สมานสามัคคี”  
คือ   ปรัชญาการท างานของสถานศึกษา   ที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัย    ตลอดจน

การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐาน  เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  และประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

วัตถุประสงค ์
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 1. จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน     
 2. พัฒนาครู   และบุคลากรทางการศึกษา   ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ      

3. ส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยี  พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  
 
 

 
          1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม  
          2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และ 
    ระบบทวิภาคี 
          3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม 
          4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          5. ส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 
          6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ 
          7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
          8. ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ  เพ่ือการพัฒนาอาชีพและชุมชน 
          9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 12 ด้าน  ดังนี้ 
 1. นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 4. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  
 5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
ประสิทธิภาพ 
 6. ขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือ  สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  การฝึกอาชีพ  และ  
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
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 8. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   มีความรู้  ความสามารถตรงตามความต้องการ    ของสถาน 
    ประกอบการ  และตลาดแรงงาน 
 9. สถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการ  
    จัดการเรียนการสอน 
 10. มีอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ  สภาพแวดล้อม และจ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ  
      เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 11. สถานศึกษาให้การบริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 12. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 “จิตอาสา   มีสัมมาคารวะ” 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้ที่มีจิตใจดี  เป็นผู้ให้  ท าประโยชน์เพื่อสังคม และ 
เป็นผู้ที่ให้เกียรติผู้อ่ืนด้วยกาย  วาจา  ใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม   มีความสุภาพเรียบร้อย  และมีน้ าใจอันดีงาม 
 
 
 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 “ยิ้ม  ทัก  สวัสดี” 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจา  ท่าทางที่สุภาพ  และมีบุคลิกภาพ 
ที่เป็นมิตร   แต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของวิทยาลัย   มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ ์

เอกลักษณ ์
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเด่น 
 
 
 
 
 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา  
 1. การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน   กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์     คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
 2. การส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และสถานประกอบการเพ่ือเข้าสู่อาเซียน 
 3. การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ของแผนกวิชาให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
 4. เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมการจัดท าสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
ของนักเรียน นักศึกษา  ครูในสถานศึกษา 
 5. สถานศึกษาควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
 6. จัดสรรเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือในกลุ่มอาเซียนอย่างเหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ  
 
 
 
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน / รางวัล/ เกียรติยศ / ชื่อเสียง)  
 1. ครูผู้สอนของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  
 2. มีสถานประกอบการเพียงพอที่ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
 3. สถานศึกษามีอัตราส่วนของครูผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนอยู่ในระดับสูง  (ครู 1 คน : ผู้เรียน 18 คน) 
 4. องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   ได้รับคัดเลือกเป็น 
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
 5. นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานทั้งในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2551 
 6. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  โดย 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ของโรงเรียน  
เครือข่าย 
 8. สถานศึกษาบริหารจัดการดูแลผู้เรียนด้วยระบบติดตามผู้เรียนโปรแกรม SMIS อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

จุดเน้น 

ความโดดเด่น 
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กลยุทธ์และมาตรการ ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 
 กลยุทธ์ที่ 1   ด้านคุณภาพของผลผลิต 
  มาตรการที่  1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
  มาตรการที่  2 น าวิชาชีพสู่ชุมชน  
  มาตรการที่  3 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์  วิทยฐานะ 
  มาตรการที่  1 พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  และ 
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน  การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 

 กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ 
  มาตรการที่ 1    ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา    
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ กับสถานประกอบการ  ชุมชน  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการจัดการ 
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  มาตรการที่ 2    พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 4   บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
  มาตรการที่ 1    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  และเน้นการมี 
ส่วนร่วม 
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ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 
 
 

สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาส  
ในการศึกษาทางวิชาชีพ  โดยให้สถานศึกษาสามารถจัดการสอนวิชาชีพ และฝึกอบรมอาชีพทุกประเภทวิชาชีพ  
ความพร้อม  และความต้องการของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา   เช่น  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม  
บริหารธุรกิจ   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  คหกรรม   หรือเกษตรกรรม   โดยใช้ชื่อว่า  "วิทยาลัยการอาชีพ"  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะตั้งวิทยาลัยเพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  7  
(พ.ศ. 2535 - 2539) ตามโครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ"  และได้ประกาศจัดตั้ง  "วิทยาลัย 
การอาชีพตะกั่วป่า"  ขึ้นเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2539     ตามโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ด้านวิชาการ  และวิชาชีพที่เหมาะสมกับวิชาความสนใจ   ความถนัด   และรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์กับ 
ตนเองและสังคม  โดยกรมอาชีวศึกษาได้รับมอบที่ดินจ านวน 50 ไร่  จากกองมรดก "นายสมบัติ บุญสูง"   และ 
แต่งตั้ง นายการุณ   สามสุวรรณ  ท าหน้าที่   ผู้อ านวยการวิทยาลัย    และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย 
การอาชีพตะกั่วป่าเป็นคนแรก 

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2543   เวลา 09.59 น.  ได้ท าพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  โดย 
มี  ฯพณฯจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี     เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจาก  
นายจรูญ  ชูลาภ   อธิบดีกรมอาชีวศึกษา     นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์     ผู้อ านวยการกองการศึกษาอาชีพ   
นายอ านวย  รองเงิน   ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   นายประเสริฐ กวดกิจการ  นายอ าเภอตะกั่วป่า   พร้อมด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมพิธีจ านวนมาก 
 
 
 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Takuapa  Industrial  and Community Eduction College 

     ที่ตั้ง    41   หมู่ที่ 6    ถนนตะกั่วป่า - พังงา   ต าบลต าตัว     
    อ าเภอตะกั่วป่า     จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์  82110  

     เบอร์โทรศัพท์   0-7645-5085  

     เบอร์โทรสาร   0-7645-5085  

Website :   www.tapc.moe.go.th 

E – mail :   Takuapacollege@gmail.com  
 

ประวัติ ความเป็นมา 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
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           เนือ้ทีข่องสถานศึกษา  50  ไร่ 
            มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  10   หลัง มีห้องทั้งสิ้น    82    ห้อง  ได้แก ่
 1. อาคารอ านวยการ   จ านวน   1   หลัง 12   ห้อง 
 2. อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน จ านวน   1   หลัง   5   ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์  จ านวน   2   หลัง   9   ห้อง 
 4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จ านวน   1   หลัง 21   ห้อง 
 5. อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า  จ านวน   1   หลัง   6   ห้อง 
 6. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ จ านวน   1   หลัง   2   ห้อง 
 7. อาคารปฏิบัติการโรงแรม  จ านวน   1   หลัง 16   ห้อง 
 8. อาคารศูนย์วิทยบริการ  จ านวน   1   หลัง   8   ห้อง 
 9. อาคารกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ จ านวน   1  หลัง    1   ห้อง 
                10. อาคารอเนกประสงค์                 จ านวน  1  หลัง              2   ห้อง 
 
 
 
 สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   คือ  สีฟ้า เหลือง 
 สีฟ้า   หมายถึง   สีของน้ าทะเลและท้องฟ้า  ที่สะท้อนถึงความก้าวไกล  การสร้างแรงบันดาลใจ  
          มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์   การพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยใช้ปญัหา  ความคิด  
          สร้างการมีส่วนร่วม  และพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 สีเหลือง  หมายถึง สีแห่งการสร้างความเป็นปึกแผ่นขององค์กร  ความโปร่งใส   มีความชัดเจน  
    มีความซื่อสัตย์  สามารถก าหนดแนวคิดที่สร้างสรรค์ และมีปัญญาตามหลัก  
    พุทธศาสนา   ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาไร้ขอบเขต  และมีความม่ันคง  
    อย่างยั่งยืน 
 

สีประจ าวิทยาลัย 



                  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
             วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

แผนกวิชาสามัญฯ 
นางทัศนีย์  สุวรรณกาญจน์ 

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
นายชัยธวัช  สุขสมัย 

งานวัดผลประเมินผล 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปัญโญใหญ ่

 

งานวิทยบริการฯ 
นางสาวยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท ์

 

งานกิจกรรมนักเรียนฯ 
นายแดนทวี  มานะจิตร 

งานครูที่ปรึกษาฯ 
นางสาวธราพรรณ  เถิงค า 

งานปกครอง 
นายรัชชานนท์ เชาว์ช่างเหล็ก 

 
งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายไตรวุฒิ  ทองสกุล 

 

งานวางแผนงบประมาณ 
นางศรันยา   สุขสมัย 

งานความร่วมมือ 
นายเสาวภัทร  ชัยชนะ 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 
 นายธนัช  รักดี 

 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางอุษา    เกล้านพรัตน์ 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวอัจฉราภรณ์  ปัญโญใหญ ่

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายชัยธวัช  สุขสมัย 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายไตรวุฒิ  ทองสกุล 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
นายปฏิพัทธ์  ชวนานันท์ 

งานพัฒนาหลักสูตร 
นายชัยธวัช  สุขสมัย 

งานวิจัยพัฒนาฯ 
นายทีปกร  เกิดกล้า 

 
งานประกันคุณภาพฯ 
นางศรันยา  สุขสมัย 

 งานส่งเสริมผลผลิตฯ 
นางภิรมย์  แสงทอง 

 

งานสวัสดิการ นร.-นศ. 
นางสาวเพียงดาว สารณาคมน์กุล 

 งานโครงการพิเศษฯ 
นายไชยรัตน์  อินทร์เพ็ญ 

 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
นายปฏิพัทธ์  ชวนานันท์ 

 

งานส่ือการเรียนฯ 
นางสาวกมลชนก  ข าแก้ว 

 

งานบริหารทั่วไป 
นายวราวุฒิ  ช่วยรักษา 

งานบุคลากร 
นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 

งานพัสดุ 
นายณรงค์ศักดิ์  ข าผุด 

งานอาคารสถานท่ี 
นายแดนทวี  มานะจิตร 

งานการเงิน 
นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์หอม 

งานทะเบียน 
นางอุษา   เกล้านพรัตน์ 

งานบัญชี 
นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายธนัช  รักดี 
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รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประจักษ์   รักดี 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายสมพงศ์  พลับทอง 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายทีปกร   เกิดกล้า 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายพยนต์  น้อยนาดี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายวิทยา  ประสมศรี 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ 12,903,771 12,903,771

1 งานตามภาระงานประจ า 8,943,820 8,943,820

1.1 งบด าเนินงาน 4,623,320 4,623,320

1.2 งบลงทนุ 4,320,500 4,320,500

  - ค่าครุภณัฑ์ 1,400,000 1,400,000 1,400,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 2,920,500 2,920,500 2,920,500

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 3,959,951 3,959,951

2.1 โครงการตามภาระงานประจ า 3,315,851 3,315,851

 - โครงการประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย งานบคุลากร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาครูและบคุลากร งานบคุลากร 100,000 50,000 50,000 100,000

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพง์านบคุลากร งานบคุลากร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งส านักงาน งานบริหารทั่วไป 100,000 100,000 100,000

 - โครงการจัดท าบอร์ดบคุลากร งานบริหารทั่วไป 18,000 10,000 8,000 18,000

 - โครงการพฒันาส านักงานทะเบยีน งานทะเบยีน 5,000 5,000 5,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชพีตะก่ัวป่า     จังหวัด พังงา

หน่วย : บาท



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการจัดท าแผนภมูิบริหารฯ งานทะเบยีน 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพง์านการเงิน งานการเงิน 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดซ้ือคอมฯ งานบญัชี งานบญัชี 25,000 25,000 25,000

 - โครงการพฒันาหอ้งพสัดุ งานพสัดุ 15,000 15,000 15,000

 - โครงการซ่อมบ ารุงรถยนต์วทิยาลัยฯ งานพสัดุ 100,000 60,000 40,000 100,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งรอง ผอ. งานอาคาร

สถานที่

6,880 6,880 6,880

 - โครงการพฒันาอาคารสถานที่ฯ งานอาคาร

สถานที่

150,000 20,000 50,000 50,000 20,000 10,000 150,000

 - โครงการจ้างตัดหญ้าและแต่งกิ่งต้นไม้ งานอาคาร

สถานที่

40,000 15,000 15,000 10,000 40,000

 - โครงการประชุมจัดท าแผนปฏบิติัการฯ งานวางแผนฯ 3,000 2,000 1,000 3,000

 - โครงการจัดท าแผนกลยุทธฯ์ งานวางแผนฯ 10,000 10,000 10,000

 - โครงการติดตามประเมินผลโครงการ งานวางแผนฯ 3,000 3,000 3,000

 - โครงการจัดเก็บดูแลรักษาฐานข้อมูล งานศูนย์ข้อมลู 18,000 18,000 18,000

 - โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล งานศูนย์ข้อมลู 10,000 5,000 5,000 10,000

 - โครงการพฒันาศูนย์ก าลังคนฯ งานศูนย์ข้อมลู 1,000 1,000 1,000

 - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ งานความร่วมมอื 10,000 10,000 10,000

 - โครงการระดมทรัพยากรภายนอก งานความร่วมมอื 5,000 5,000 5,000

 - โครงการสนับสนุนการจัดท า งานวิจัย 100,000 50,000 20,000 30,000 100,000

   นวตักรรม งานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการปรับปรุงรถประหยัดฯ งานวิจัย 40,000 40,000 40,000

 - โครงการประกวดเผยแพร่งานวจิัย งานวิจัย 10,000 10,000 10,000

 - โครงการพฒันาการเรียนรู้งานวจิัย งานวิจัย 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันางานวจิัยในชั้นเรียน งานวิจัย 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาระบบงานประกันฯ งานประกนั 8,000 8,000 8,000

 - โครงการรับรู้การประกันแบบมีส่วนร่วม งานประกนั 10,000 10,000 10,000

 - โครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ วิชาการ 45,000 25,000 20,000 45,000

 - โครงการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ วิชาการ 40,000 30,000 10,000 40,000

 - โครงการปรับปรุงแผนกสามัญ แผนกสามญั 20,000 20,000 20,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนชย.2 แผนกช่างยนต์ 63,000 63,000 63,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งศูนย์การเรียนรู้ แผนกช่างยนต์ 45,000 45,000 45,000

 - โครงการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ ๆ แผนกช่างไฟฟา้ 8,000 8,000 8,000

   แผนกช่างไฟฟา้

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้อาคาร

เรียน

แผนกช่างไฟฟา้ 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพ แผนกโรงแรม 50,000 50,000 50,000

   แผนกการโรงแรม

 - โครงการประเมินความพงึพอใจ งานหลักสูตร 5,000 5,000 5,000

   ของผู้เรียนต่อการสอนของครู



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ งานหลักสูตร 10,000 10,000 10,000

 - โครงการนิเทศการจัดการเรียนฯ งานหลักสูตร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการเตรียมความพร้อมเข้า งานวัดผล 5,000 5,000 5,000

   รับการทดสอบ V-Net

 - โครงการน านักเรียน นักศึกษา งานวัดผล 8,940 8,940 8,940

   เข้ารับการทดสอบ V-Net

 - โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ งานวัดผล 35,000 35,000 35,000

 - โครงการปรับปรุงศูนย์วทิยบริการ งานวิทยบริการ 90,000 90,000 90,000

 - โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฯ งานทวิภาคี 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประชุมผู้ปกครองและ งานทวิภาคี 14,000 14,000 14,000

   สัมมนานักเรียน นักศึกษาทวภิาคี

 - โครงการสร้างความเข้าใจในการ งานทวิภาคี 2,000 2,000 2,000

   เรียนและฝึกอาชีพฯ

 - โครงการนิเทศติดตามการเรียนทวภิาคี งานทวิภาคี 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประเมินความพงึพอใจของ งานทวิภาคี 3,000 3,000 3,000

   สถานประกอบการฯ

 - โครงการบญัชีน่ารู้สู่ชุมชน แผนกบญัชี 2,000 2,000 2,000

 - โครงการคุกกี้ปใีหม่ ของขวญัถูกใจ แผนกโรงแรม 8,000 8,000 8,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการจัดหาและผลิตส่ือการสอน งานส่ือการสอน 21,900 21,900 21,900

 - โครงการจัดหาหนังสือเพื่อส่งเสริมฯ งานส่ือการสอน 7,000 7,000 7,000

 - โครงการแข่งขันทกัษะวชิาพื้นฐาน งานกจิกรรม 20,000 10,000 10,000 20,000

 - โครงการพฒันาส่งเสริมกิจกรรม

องค์การฯ

งานกจิกรรม 20,000 10,000 10,000 20,000

 - โครงการวนัส าคัญชาติ ศาสนา งานกจิกรรม 30,000 5,000 5,000 10,000 10,000 30,000

   พระมหากษตัริย์

 - โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการไหวค้รูและบวงสรวง งานกจิกรรม 15,000 15,000 15,000

   องค์พระวษิณุกรรม

 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฯ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประเมินองค์การฯ งานกจิกรรม 142,000 142,000 142,000

 - โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือฯ งานกจิกรรม 20,000 20,000 20,000

 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือวสิามัญ งานกจิกรรม 40,000 30,000 10,000 40,000

 - โครงการปรับพฤติกรรม นร. นศ. งานกจิกรรม 3,000 3,000 3,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกจิกรรม 15,000 15,000 15,000

 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ งานกจิกรรม 8,000 4,000 4,000 8,000

 - โครงการเข้าร่วมประชุมองค์การฯ งานกจิกรรม 40,000 40,000 40,000

 - โครงการเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือภาค งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน งานกจิกรรม 25,000 25,000 25,000

   สถานศึกษารางวลัพระราชทาน

 - โครงการสถานศึกษาสีขาว งานโครงการ

พิเศษ

6,381 6,381 6,381

 - โครงการสอนหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน งานโครงการ

พิเศษ

1,000,000 500,000 500,000 1,000,000

 - โครงการใหบ้ริการฝึกทกัษะวชิาชีพฯ งานโครงการ

พิเศษ

60,000 60,000 60,000

 - โครงการเสริมสร้างพฤติกรรม นร.นศ งานปกครอง 3,000 3,000 3,000

 - โครงการจัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานสวัสดิการ 10,000 10,000 10,000

 - โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด งานสวัสดิการ 97,000 48,300 48,700 97,000

 - โครงการจัดท าประกันอุบติัเหตุฯ งานสวัสดิการ 77,250 77,250 77,250

 - โครงการศิษย์รักครู เยี่ยมบา้น งานครูที่ปรึกษา 13,000 13,000 13,000

 - โครงการจัดท าแฟม้ประวติัฯ งานครูที่ปรึกษา 15,000 15,000 15,000

 - โครงการน าเสนอผลงานครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา 5,000 5,000 5,000

 - โครงการติดตามผู้เรียนรายวชิา งานครูที่ปรึกษา 6,000 6,000 6,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่าย งานครูที่ปรึกษา 11,000 11,000 11,000

   ผู้ปกครองฯ

 - โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนว 30,000 30,000 30,000

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

ใหม่

งานแนะแนว 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดหาทนุเพื่อการศึกษา งานแนะแนว 3,000 3,000 3,000

 - โครงการปจัฉิมนิเทศนักเรียน งานแนะแนว 15,000 15,000 15,000

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการติดตามผลนักเรียน งานแนะแนว 3,000 3,000 3,000

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการประเมินความพงึพอใจ งานแนะแนว 1,500 1,500 1,500

   ของสถานประกอบการต่อผู้ที่

   ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการปรับปรุงและพฒันางานแนะ

แนว

งานแนะแนว 5,000 5,000 5,000

 - โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน งานส่งเสริมฯ 50,000 50,000 50,000

 - โครงการศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบ งานส่งเสริมฯ 60,000 60,000 60,000

   การอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 - โครงการขยายและยกระดับ งานทวิภาคี 26,000 26,000 26,000

   อาชีวศึกษาทวภิาคีสู่มาตรฐาน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.2 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ 644,100 644,100

 - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม งานหลักสูตร 224,100 224,100 224,100

   หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมฯ

 - โครงการอาชีวะอาสา งานโครงการ

พิเศษ

61,000 61,000 61,000

 - โครงการพฒันารูปแบบและยก งานโครงการ

พิเศษ

359,000 250,000 109,000 359,000

   ระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างฯ



1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 174 98 160 432 45 63 108 540

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขางานยานยนต์ 39 37 46 122 122

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 17 21 38 38

 - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 41 19 31 91 13 13 104 35

2. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม

 - สาขางานการบญัชี 14 10 15 39 39

 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 17 8 31 56 56

3. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ

 - สาขางานการบญัชี 11 11 22 22

 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 10 10 10

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

 - สาขางานการโรงแรม 63 24 37 124 124

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 17 17 17

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 8 8 8

7. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2557 (ปปีจัจุบนั)

540

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1,000 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 620 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ 580 คน

36

2,200



1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 200 174 98 472 100 45 145 617

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขางานยานยนต์ 40 39 37 116 116

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 20 17 37 37

 - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 40 41 19 100 20 20 120 37

2. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม

 - สาขางานการบญัชี 40 14 10 64 64

 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 40 17 8 65 65

3. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ

 - สาขางานการบญัชี 20 11 31 31

 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 20 20 20

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

 - สาขางานการโรงแรม 40 63 24 127 127

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 20 17 37 37

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561  (ปีตอ่ไป) 

617

ภาคเรยีนที่ 1/2558(ปตี่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1,170 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 435 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 650 คน

38

2,255



 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

โครงการ

ผลงานวิจัย

เพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การจดัการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน

2. โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

3.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียนฯ

4.โครงการ

เร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

จดัหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพือ่คืนครูให้

นักเรียน

6.โครงการ

ผลิต พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครูฯ

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีฯ

8.โครงการ

พัฒนา

รูปแบบศูนย์

ซ่อมสร้างฯ

9.เงิน

อดุหนุนค่า

จดัการเรียน

การสอนทวิ

ศึกษา

10.

โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

อาชีพแบบ

บูรณาการฯ

11.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอสิระฯ

รวมทั้งสิ้น

6,072,010  526,600  542,000  100,000 6,912,510   3,795,806  200,000  25,000  142,200  88,200    83,000  35,000   690,000  107,400  50,000   69,000   5,285,606 #######

1. แผนงานบุคลากร 2,420,310 2,420,310  2,420,310 

   ภาครฐั

 - งบบุคลากร 2,341,560  2,341,560  2,341,560 

 - งบด าเนินงาน 78,750      78,750      78,750     

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น

 2. แผนงานพ้ืนฐานด้าน 3,651,700 526,600 542,000 4,392,200  3,795,806 200,000 25,000 142,200 88,200   83,000 4,334,206 9,054,506 

    การพัฒนา และเสรมิ

    สรา้งศักยภาพคน

 - งบบุคลากร 

ส่วนที ่3 
แผนปฏบิัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชพีตะก่ัวป่า

ผลผลิต

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)



รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

โครงการ

ผลงานวิจัย

เพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การจดัการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน

2. โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

3.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียนฯ

4.โครงการ

เร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

จดัหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพือ่คืนครูให้

นักเรียน

6.โครงการ

ผลิต พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครูฯ

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีฯ

8.โครงการ

พัฒนา

รูปแบบศูนย์

ซ่อมสร้างฯ

9.เงิน

อดุหนุนค่า

จดัการเรียน

การสอนทวิ

ศึกษา

10.

โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

อาชีพแบบ

บูรณาการฯ

11.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอสิระฯ

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

 - งบด าเนินงาน 1,506,100  459,100  542,000  2,507,200  2,507,200 

 - งบลงทุน 1,885,000  1,885,000  1,885,000 

 - งบเงินอุดหนุน 260,600    67,500    328,100    3,795,806  3,795,806 4,123,906 

 - งบรายจ่ายอื่น 200,000  25,000  142,200  88,200    83,000  538,400   538,400    

3. แผนงานบูรณาการยก 35,000  690,000 107,400 50,000  882,400   882,400    

  ระดบัคุณภาพการศึกษาฯ

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 35,000   690,000  107,400  50,000   882,400   882,400    

4. แผนงานบูรณาการ 69,000  69,000     69,000     

   ส่งเสรมิวิสาหกิจฯ

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน



รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

โครงการ

ผลงานวิจัย

เพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การจดัการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน

2. โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

3.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียนฯ

4.โครงการ

เร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

จดัหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพือ่คืนครูให้

นักเรียน

6.โครงการ

ผลิต พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครูฯ

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีฯ

8.โครงการ

พัฒนา

รูปแบบศูนย์

ซ่อมสร้างฯ

9.เงิน

อดุหนุนค่า

จดัการเรียน

การสอนทวิ

ศึกษา

10.

โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

อาชีพแบบ

บูรณาการฯ

11.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอสิระฯ

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 69,000   69,000     69,000     

5. แผนงานบูรณาการ ##### 100,000    100,000    

   ส่งเสรมิการวิจัยฯ

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000    100,000    

 - งบรายจ่ายอื่น



1. ประมาณการรายรับ 18,795,200 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 1,373,385 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 330,035 บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,043,350 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 17,421,815 บาท

งบบุคลากร 2,491,440 บาท

งบด าเนินงาน 3,833,632 บาท

งบลงทุน 4,320,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 5,789,143 บาท

งบรายจ่ายอื่น 987,100 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 18,795,200 บาท
งบบุคลากร 3,856,800 บาท

 - เงินเดือน บาท

 - ค่าจ้างประจ า บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,491,440 บาท

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 1,365,360 บาท

งบด าเนินงาน 7,441,171 บาท

 - ค่าตอบแทน 1,077,480 บาท

 - ค่าใช้สอย 1,706,098 บาท

 - ค่าวัสดุ 939,742 บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค 900,000 บาท

 - โครงการ 2,817,851 บาท

งบลงทุน 4,320,500 บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ 1,400,000 บาท

 - ส่ิงก่อสร้าง 2,920,500 บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีตอ่ไป)

ส่วนที ่3 

วิทยาลัยการอาชพีตะก่ัวป่า
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งบเงินอุดหนุน 1,173,120 บาท

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ 155,000 บาท

 - ทุนเฉลิมราชกุมารี 27,500 บาท

 - อุดหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 990,620 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 987,100 บาท

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 60,000 บาท

 - โครงการขยายและยกระดัมมาตรฐานทวิภาคี 26,000 บาท

 - โครงการยกระดับศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน 520,000 บาท

 - โครงการจดัการเรียนการสอนทวิศึกษา 224,100 บาท

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ 39,000 บาท

 - โครงการหารายไดระหว่างเรียน 50,000

 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาฯ 68,000 บาท

ส ารองจ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 1,016,509 บาท
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หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

5,731,500  343,000  2,000,000 2,598,572  155,000  10,828,072 5,606,643 60,000 26,000   520,000 224,100  39,000 50,000 68,000   6,593,743 1,373,385 18,795,200 

 - งบบุคลากร 2,491,440  2,491,440  1,365,360 1,365,360 3,856,800  

เงินเดือนข้าราชการ

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,365,360 1,365,360 1,365,360  

ค่าตอบพนักงานราชการ 2,491,440 2,491,440 2,491,440  

 -  งบด าเนินงาน 1,383,500  343,000  940,000    107,132    2,773,632   1,491,688 1,491,688 358,000    4,623,320   

ส่วนที ่3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยการอาชพีตะก่ัวป่า

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - ค่าตอบแทน 50,000  478,400   528,400    524,080   524,080   25,000     1,077,480  

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 140,000 140,000 25,000 165,000    

เงินค่าสอนพิเศษนอกเวลา 50,000 100,000 150,000 100,000 100,000 250,000    

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนพิเศษครูรายชั่วโมง 238,400 238,400 286,080 286,080 524,480    

ค่าตอบแทนพิเศษ/ค่าครองชีพ 138,000 138,000 138,000    
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 622,408   147,030 11,920     107,132   888,490    682,608   682,608   135,000   1,706,098  

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) 67,030 67030 67,030      

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 250,000 250,000 50,000 450,000    

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 30,000 30,000      30,000      

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 30,000 30,000      

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000 50,000      50,000      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ค่าเบี้ยประกัน 25,000 25,000      

ค่าจ้างเหมาบริการ 450,000 450,000 350,000 350,000 30,000 830,000    

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 22,408 11,920 107,132 141,460 82,608 82,608 224,068    

          - ค่าวัสดุ 161,092   145,970 449,680   756,742    85,000     85,000     98,000     939,742    

วัสดุส านักงาน 37,592 50,000 150,000 237,592    20,000 257,592    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 100,000 40,000 40,000 20,000 160,000    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,970 20,970 20,970      

วัสดุการศึกษา 123,500 75,000 198,500 198,500    

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000      30,000      

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 15,000 15,000      

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000      30,000 50,000      

วัสดุก่อสร้าง 30,000 30,000      30,000 30,000 60,000      

วัสดุเกษตร 10,000 10,000      

วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ 19,680 19,680      19,680      

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000 3,000        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000 15,000 15,000 115,000    



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 600,000 600,000 200,000 200,000 100,000 900,000

ค่าโทรศัพท์ 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 65,000      

ค่าน้ าประปา

ค่าไปรษณีย์ 15,000 15,000 6,000 21,000      

ค่าไฟฟ้า 555,000 555,000 170,000 170,000 89,000 814,000    

 - งบลงทุน 4,320,500 4,320,500  4,320,500  

  3.1 ครุภัณฑ์

ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบ

เมนบอร์ดฯ
1,400,000 1,400,000 1,400,000  

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

หลังคาลานกิจกรรม 660 ตร.ม. 2,920,500 2,920,500 2,920,500  

 - งบเงินอุดหนุน 27,500     27,500      990,620   990,620   1,018,120  
 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหมแ่ละ  หุน่ยนต์

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 27,500 27,500 27,500      
 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
990,620

990,620 990,620    



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

อุตสาหกรรม

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

พาณิชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์

 - งบรายจ่ายอ่ืน 60,000 26,000 50,000 136,000 136,000

 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 50,000 50,000 50,000      

 - โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ 60,000 60,000 60,000      

   การอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 - โครงการขยายและยกระดับ 26,000 26,000 26,000      

   อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ
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สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการ 1,060,000 155,000 1,215,000  1,510,601 520,000 224,100 39,000 68,000  2,361,701 247,250   3,823,951  

โครงการตามภาระงานประจ า

 - โครงการประชุมคณะกรรมการฯ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 100,000 100,000 100,000    

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,000 5,000 5,000        

   เอกสารงานบุคลากร

 - โครงการปรับปรุงห้องส านักงาน 100,000 100,000 100,000    

 - โครงการจัดท าบอร์ดบุคลากร 18,000 18,000 18,000      

 - โครงการพัฒนาส านักงานทะเบียน 5,000 5,000        

 - โครงการจัดท าแผนภูมิบริหารฯ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,000 5,000 5,000        

   เอกสารงานการเงิน

 - โครงการจัดซ้ือคอมฯ งานบัญชี 25,000 25,000      

 - โครงการพัฒนาห้องพัสดุ 15,000 15,000 15,000      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร
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คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการซ่อมบ ารุงรถวิทยาลัยฯ 100,000 100,000 100,000    

 - โครงการปรับปรุงห้องรอง ผอ. 6,880 6,880 6,880        

 - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ฯ 150,000 150,000 150,000    

 - โครงการจ้างตัดหญ้า แต่งต้นไม้ 40,000 40,000 40,000      

 - โครงการประชุมจัดท าแผนฯ 3,000 3,000 3,000        

 - โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 10,000 10,000 10,000      

 - โครงการติดตามประเมินผล

โครงการ
3,000 3,000 3,000        

 - โครงการจัดเก็บดูแลรักษาฐาน 18,000 18,000 18,000      

   ข้อมูล 9 ประการ

 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 10,000 10,000 10,000      

 - โครงการพัฒนาศูนย์ก าลังคนฯ 1,000 1,000 1,000        

 - โครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ
10,000 10,000 10,000      

 - โครงการระดมทรัพยากรภายนอก 5,000 5,000 5,000        



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน
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แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั
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ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการสนับสนุนการจัดท า 100,000 100,000    100,000    

   นวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการปรับปรุงรถประหยัดฯ 40,000 40,000      40,000      
 - โครงการประกวดเผยแพร่งานวจิยั 10,000 10,000      10,000      
 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้งานวจิยั 5,000 5,000        5,000        
 - โครงการพัฒนางานวจิยัในชั้นเรียน 5,000 5,000 5,000        
 - โครงการพัฒนาระบบงานประกันฯ 8,000 8,000 8,000        

 - โครงการรับรู้การประกันแบบมี 10,000 10,000 10,000      

   ส่วนร่วม

 - โครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ 45,000 45,000 45,000      

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 40,000 40,000 40,000      

 - โครงการปรับปรุงแผนกสามัญ 20,000 20,000 20,000      

 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนชย.2 63,000 63,000 63,000      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร
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รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การ 45,000 45,000 45,000      

   เรียนรู้แผนกช่างยนต์

 - โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 8,000 8,000 8,000        

   รอบแผนกช่างไฟฟ้า

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5,000 5,000 5,000        

   แสงสว่างพื้นที่อาคารเรียน

 - โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 50,000 50,000 50,000      

   คุณภาพแผนกการโรงแรม

 - โครงการประเมินความพึงพอใจ 5,000 5,000 5,000        

   ของผู้เรียนต่อการสอนของครู

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน 10,000 10,000 10,000      

   สมรรถนะรายวิชา

 - โครงการนิเทศการจัดการเรียนฯ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการเตรียมความพร้อมเข้า 5,000 5,000 5,000        

   รับการทดสอบ V-Net



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการน านักเรียน นักศึกษา 8,940 8,940 8,940        

   เข้ารับการทดสอบ V-Net

 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 35,000 35,000 35,000      

 - โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ 90,000 90,000 90,000      

 - โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฯ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการประชุมผู้ปกครองและ 14,000 14,000 14,000      

   สัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคี

 - โครงการสร้างความเข้าใจในการ 2,000 2,000 2,000        

   เรียนและฝึกอาชีพฯ

 - โครงการนิเทศติดตามการเรียน 5,000 5,000 5,000        

   การสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี

 - โครงการประเมินความพึงพอใจ 3,000 3,000 3,000        

   ของสถานประกอบการฯ

 - โครงการบัญชีน่ารู้สู่ชุมชน 2,000 2,000 2,000        

 - โครงการคุกกี้ปีใหม่ ของขวัญถูกใจ 8,000 8,000 8,000        
 - โครงการจดัหาและผลิตส่ือการสอน 21,900 21,900 21,900      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการจัดหาหนังสือเพื่อ 7,000 7,000 7,000        

   ส่งเสริมการเรียนการสอน

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 20,000 20,000 20,000      

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000      

   องค์การนักวิชาชีพฯ

 - โครงการวันส าคัญชาติ ศาสนา 30,000 30,000 30,000      

   พระมหากษัตริย์

 - โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการไหว้ครูและบวงสรวง 15,000 15,000 15,000      

   องค์พระวิษณุกรรม

 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 30,000 30,000 30,000      
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการTO BE NUMBER ONE 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฯ 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการประเมินองค์การฯ 142,000 142,000 142,000    

 - โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ 20,000 20,000 20,000      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 40,000 40,000      

 - โครงการปรับพฤติกรรม นร. นศ. 3,000 3,000        

 - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 30,000 30,000 30,000      

 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 15,000 15,000 15,000      
 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ 8,000 8,000 8,000        

 - โครงการเข้าร่วมประชุมทาง 40,000 40,000 40,000      

   วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ

 - โครงการเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือภาค 30,000 30,000 30,000      

 - โครงการเตรียมการคัดเลือก

นักเรียน
25,000 25,000 25,000      

   สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

 - โครงการสถานศึกษาสีขาว 6,381 6,381 6,381        

 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพ 1,000,000 1,000,000  1,000,000  

   ระยะส้ัน

 - โครงการให้บริการฝึกทักษะวชิาชีพฯ 60,000 60,000      60,000      
 - โครงการเสริมสร้างพฤติกรรม นร.นศ 3,000 3,000 3,000        

 - โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000      



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการตรวจสุขภาพและตรวจ 97,000 97,000      

   สารเสพติดนักเรียนฯ

 - โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุฯ 77,250 77,250      

 - โครงการศิษย์รักครู เยี่ยมบ้าน 13,000 13,000 13,000      

 - โครงการจัดท าแฟ้มประวัติฯ 15,000 15,000 15,000      
 - โครงการน าเสนอผลงานครูที่ปรึกษา 5,000 5,000 5,000        

 - โครงการติดตามผู้เรียนรายวิชา 6,000 6,000 6,000        

 - โครงการสร้างการมีส่วนร่วม 11,000 11,000 11,000      

   เครือข่ายผู้ปกครองฯ

 - โครงการแนะแนวสัญจร 30,000 30,000 30,000      

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 5,000 5,000 5,000        

   นักศึกษาใหม่

 - โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษา 3,000 3,000 3,000        

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 15,000 15,000 15,000      

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการติดตามผลนักเรียน 3,000 3,000 3,000        

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
แผนบุคลากร

ภาครัฐ

โครงการ

ผลงานวิจยั

เพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

2.

โครงการ

ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพ

อสิระ

3.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

4.

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ 

Fix it 

Center

5.เงิน

อุดหนุนค่า

จดัการ

เรียนการ

สอนทวิ

ศึกษา

6.

โครงการ

ลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียนฯ

7.

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน

8. 

โครงการ

สร้างเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กฯ

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการประเมินความพึงพอใจ 1,500 1,500 1,500        

   ของสถานประกอบการต่อผู้ที่

   ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการปรับปรุงและพัฒนา 5,000 5,000 5,000        

   งานแนะแนวฯ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

 - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม 224,100 224,100 224,100    

   หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมฯ

 - โครงการอาชีวะอาสา 61,000 61,000 61,000      

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยก 359,000 359,000 359,000    

   ระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างฯ

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่ 248,374 248,374 768,135 1,016,509
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :    ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานบุคลากร  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 4307 3411  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในโลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างรวดเร็ว  อันเป็นผลจาก 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการติดต่อสื่อสาร   ท าให้คนในสังคมและองค์กรต่าง  ๆ ต้องตื่นตัวเพื่อรับ 
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนตื่นตัวในการปรับระบบการท างาน  และหันมาตั้งเป้าหมายในการท างาน   เพ่ือให้องค์กรหรือหน่วย 
งานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
          ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 37  บัญญัติไว้ว่าในวิทยาลัยแต่ละแห่ง ต้องมี 
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ  เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีว 
ศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ    ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เกิดกระบวนการ  
ท างานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน   จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้าง 
ความรู้  ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน  เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยการจัดประชุม 
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ   เพ่ือร่วมก าหนดมาตรฐานและร่วมกันในงานต่าง ๆ   ของสถานศึกษา     ทั้งนี้โดยมี 
เป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพในทุก ๆ  ด้านอย่างเป็นรูปธรรม  และเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ  ภายใต้การด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัย  ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน  
การด าเนินงานตามโครงการการบริหารของวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือให้วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    มีมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  ในระดับ  
สถานศึกษา ให้เกิดความยั่งยืนในทุก ๆ ด้านและมีผลต่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตลาดแรงงาน  
สถานประกอบการ  และชุมชน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ  จ านวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 
           5.2  การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม  และเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการที่  1   
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ  จ านวน  25  คน  
           6.2  วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 
           6.3  การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพในทุก ๆ ด้าน  อย่างเป็นรูปธรรม และเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงานเชิงพัฒนาเกี่ยวกับ 
คุณภาพการศึกษา  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           8.2  การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  เกิดความยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน   และมีผลต่อผู้เรียนที่มี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของแรงงาน   สถานประกอบการ   และชุมชน  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการฯ คน 
 เข้าร่วมประชุม  จ านวน  25  คน  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ  มีนโยบาย  และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี ร้อยละ 
 มาตรฐาน และคุณภาพ  ร้อยละ 80  
เชิงเวลา จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ จ านวน  1  ครั้ง เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน   5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ยื่นเสนอโครงการ √    บุคคลภายนอกทีได้ วิทยาลัย     
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  √   รับการแต่งตั้งเป็น การอาชีพ     
3. ประชุมคณะกรรมการ   √  คณะกรรมการของ ตะกั่วป่า    5,000 
4. รายงานผลการประชุม    √ วิทยาลัยฯ      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตการณ์ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานการประชุม 
 ระยะเวลา 
                    - ประชุม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานบุคลากร  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 4307 3411  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
            ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา 
การปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปการสอบ   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เกิด  
ประสิทธิภาพ     จึงมีความจ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรได้รับการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพและ  
วิสัยทัศน์ในการท างานให้ทันโลก   ทันเหตุการณ์  และมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ  สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน    และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ  
ศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
           งานบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในวิทยาลัยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด   บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ  
การปฏิบัติงานมีหลักมนุษย์สัมพันธ์   มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  
ศึกษาธิการ  และเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการขับเคลื่อน  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ให้แก่ครูและบุคลากรของ  
สถานศึกษา   ด้วยการฝึกอบรม  การเข้าร่วมประชุมและสัมมนา 
          3.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานของตนเอง   และสถาน  
ศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
         4.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  จ านวน  48  คน 
          4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และการพัฒนาตนเอง   เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  
ปฏิบัติงาน  และพร้อมรับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และการพัฒนาตนเอง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ  
งาน  และพร้อมรับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
 

โครงการที่  2  
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  จ านวน  48  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  สถานประกอบการ  และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  บุคลากรของวิทยาลัยฯ  สามารถน าความรู้  ประสบการณ์จากการฝึกอบรม  สัมมนา  มาพัฒนา  
ตนเองและสถานศึกษา   สามารถบูรณาและสนับสนุนการอาชีวศึกษาแนวใหม่    ให้สอดคล้องกับนโยบายของ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           8.2  บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
           8.3  ระบบการท างานในสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    คน 
 จ านวน  48  คน  
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือ คน 
 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน   จ านวน  48  คน  
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  100,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ยื่นเสนอโครงการ √    - ครูและบุคลากรฯ - วิทยาลัยฯ     
2. ด าเนินการฝึกอบรม  √ √ √ - จัดอบรม สัมมนา - แหล่งวิทยา    100,000 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  √ √ √ - ด าเนินการตลอดป ี   การต่าง ๆ     
4. รายงานผลการด าเนินงาน    √   งบประมาณ      

รวมเงิน    100,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 100,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตการณ์ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
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 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานการฝึกอบรม 
 ระยะเวลา 
                     - ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร งานบุคลากร 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานบุคลากร  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 4307 3411  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในปัจจุบันการปฏิบัติงานใช้ระบบออนไลน์และระบบสารสนเทศมากข้ึน  การกรอกข้อมูลต่าง ๆ  ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือโปรแกรมส าเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอรับรางวัล
จากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดท าประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้การสแกนรูปถ่ายและ/หรือ
การพิมพ์เอกสารที่มีสีสันสวยงาม  เช่น  การพิมพ์ใบวุฒิบัตรต่าง ๆ  งานบุคลากรจึงมีความต้องการเครื่องพิมพ์  
ชนิดสีที่สามารถถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารได้พร้อมกันในเครื่องเดียว เพื่อความสะดวกและประหยัดในการ  
ปฏิบัติงาน 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          เพ่ือให้ได้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          เครื่องพิมพ์เอกสาร ส าหรับงานบุคลากร จ านวน 1 เครื่อง  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          สนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภายยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
           6.2  เครื่องพิมพ์เอกสารที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการปฏิบัติงาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  มีเครื่องพิมพ์เอกสารที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพดี 
           8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้บริการและการปฏิบัติงานของงานบุคลากร 
           8.3  เอกสารการรายงานผลต่าง ๆ  ที่ทันต่อเวลา และมีคุณภาพ 
 
 
 
 

โครงการที่  3  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องพิมพ์เอกสารที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการปฏิบัติงาน  1 เครื่อง เครื่อง 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานบุคลากรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภายยิ่งขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดซื้อ  และระยะเวลาในการใช้งาน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  5,000 บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    เครื่องพิมพ์เอกสาร วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ส าหรับการใช้งาน การอาชีพ     
3. ด าเนินการจัดซื้อ  ตาม   √  ของงานบุคลากร ตะกั่วป่า    5,000 
   ระเบียบขั้นตอนพัสดุ     จ านวน 1 เครื่อง      
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานบุคลากร 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักงาน 
    ผู้ประสานงาน           นายวราวุฒิ   ช่วยรักษา 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 4913 2407 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ห้องปฏิบัติงานส านักงาน   คือ   สถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร   หนังสือ    หรือข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานหรือควบคุมการด าเนินงาน 
ภายในห้องปฏิบัติงานส านักงานจะมีวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือไว้ส าหรับ 
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานส านักงาน   ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการให้ 
บริการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานที่มาติดต่อประสานงานอีกด้วย  
          งานบริหารทั่วไป   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการส านักงาน    ให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน มีสภาพที่สมบูรณ์และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ   เพ่ือให้บริการ 
อ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายในและภายนอกท่ีมาติดต่อ  ประสานงาน   และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาน 
ศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับ  
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ห้องปฏิบัติงานส านักงาน  มีความสวยงาม เป็นระเบียบมีสัดส่วน สะดวกต่อการให้บริการ 
กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  และผู้มาติดต่องานราชการกับวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารของฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นระบบ  และมีความเป็นระเบียบมากขึ้น  
          3.3  รื้อและปรับเปลี่ยนผนังห้องท่ีช ารุด ผุพัง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           ห้องปฏิบัติงานส านักงานได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  ห้องปฏิบัติงานส านักงานมีความสวยงาม  ความสะดวก และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
           5.2  การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ  เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           ห้องปฏิบัติงานส านักงาน   ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติงานส านักงาน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 
 

โครงการที่  4 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  การปฏิบัติงานในส านักงาน  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิ  
ภาพยิ่งขึ้น 
         8.2  การจัดเก็บเอกสารมีความระเบียบ 
         8.3  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  และผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องปฏิบัติงานส านักงาน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับการปรับปรุง ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติงานส านักงาน   ที่มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  แก่ ห้อง 
 บุคลากร  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จ านวน  2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  100,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    รื้อปรับปรุงผนังห้อง วิทยาลัย     
2. ด าเนินการปรับปรุง  ตาม   √  ห้องปฏิบัติงาน ฝ่าย การอาชีพ    100,000 
   ระเบียบขั้นตอนพัสดุ     บริหารทรัพยากร ตะกั่วป่า     
3. สรุปและรายงานผล   √        

รวมเงิน    100,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 100,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดท าบอร์ดบุคลากร 
    ผู้ประสานงาน          นายวราวุฒิ   ช่วยรักษา 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 4913 2407 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   เป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   มีประชาชนทั่วไปเข้ามาติดต่อราชการอยู่ตลอดเวลา   
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดท าบอร์ดบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ   และบอร์ดผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะ  
กรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 
           3.2  สร้างความชัดเจนในการจัดล าดับการท างานภายในองค์กร 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  บอร์ดบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    จ านวน  1  บอร์ด 
           4.2  บอร์ดผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    จ านวน  1  บอร์ด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  และผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าใจโครงสร้าง และท าเนียบ  
ของบุคลากรมากขึ้น 
           5.2  การติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานถูกต้องตรงตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
            บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  บุคลากร  และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าได้รับทราบสายการบริหารงาน 
           8.2  ผู้ที่มาติดต่อราชการกับวิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงสายการบริหารงาน 
 
 
 
 

โครงการที่  5 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บอร์ดบุคลากรวิทยาลัยฯ และบอร์ดท าเนียบผู้บริหาร สอศ. 2 บอร์ด บอร์ด 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานเป็นระบบตามสายการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  18,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    - บอร์ดบุคลากร วิทยาลัย     
2. ด าเนินการจัดท าบอร์ด   √   - บอร์ดผู้บริหาร การอาชีพ    18,000 
   บุคลากรและบอร์ดผู้บริหาร       ของ สอศ. ตะกั่วป่า     
3. สรุปและรายงานผล   √        

รวมเงิน    18,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 18,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนกันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาส านักงานทะเบียน 
    ผู้ประสานงาน          นางอุษา  เกล้านพรัตน์ 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานทะเบียน  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 9724 8536 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครง  
สร้างการบริหารสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ในส่วนของงานทะเบียนที่มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล  
การจัดการเรียนการสอนของครู เจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษา  ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดังนั้น  
งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักงานทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนของการให้บริการแก่ผู้  
ที่มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงส านักงานทะเบียนให้ได้มาตรฐานในการให้บริการ 
           3.2  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพในการใช้งานและเหมาะกับการให้บริการ  
           3.3  เพ่ือให้การจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  เครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน  1  ชุด 
           4.2  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จ านวน  1  ตู ้
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  และผู้ที่มาติดต่อ 
           5.2  การปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  งานทะเบียนมีวัสดุส านักงานใช้ได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
           6.2  การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เป็นระเบียบ สามารถสืบค้นหาได้ตลอดเวลา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ส านักงานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  การด าเนินงานด้านสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคลากร  นักเรียนนักศึกษาและ 
ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปด้วยสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
           8.2  การท างานและการให้บริการของงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการที่  6 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - เครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง 
 - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ  จ านวน 1 ตู้ ตู้ 
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการให้บริการ  การสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร  
 นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการ  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ  1  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ห้องทะเบียน     
2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ตาม   √  - ตู้เก็บเอกสาร วิทยาลัยการ 5,000    
   ระเบียบขั้นตอนงานพัสดุ     - เครื่องส ารองไฟ อาชีพตะกั่วป่า     
3. สรุปและรายงานผล   √        

รวมเงิน 5,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน  และการให้บริการ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนกันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :    จัดท าแผนภูมิบริหารงานทะเบียน 
    ผู้ประสานงาน           นางอุษา  เกล้านพรัตน์ 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานทะเบียน  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 9724 8536 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร   มีหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ  
แก่นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ     นอกจากนี้ยังส่งเสริมและ  
ตรวจสอบให้นักเรียน นักศึกษาจบตามหลักสูตร    เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  
ดังนั้น  งานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าป้ายแผนภูมิบริหารตามสายงานปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้มารับ  
บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง   และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
ทะเบียนอย่างเป็นระบบ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือจัดท าป้ายนิเทศในสายงานปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานทะเบียน 
           3.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและการท าหน้าที่ตามข้ันตอนการให้บริการ 
           3.3  เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  ป้ายนิเทศการปฏิบัติงาน   ขนาด 1.50 x 80 ม.  จ านวน  1  ป้าย 
           4.2  ป้ายข้อมูลการปฏิบัติงาน   ขนาด 2.00 x 80 ม. จ านวน  2  ป้าย 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  และผู้ที่มาติดต่อ 
           5.2  การปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  ป้ายนิเทศงานทะเบียน จ านวน  3  ป้าย  
           6.2  ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้รับบริการมีเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ส านักงานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  การด าเนินงานด้านสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคลากร  นักเรียนนักศึกษาและ 
ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปด้วยสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
           8.2  การท างานและการให้บริการของงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่  7 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ป้ายนิเทศการปฏิบัติงาน   ขนาด 1.50 x 80 ม.   จ านวน 1 ป้าย ป้าย 
 ป้ายข้อมูลการปฏิบัติงาน   ขนาด 2.00 x 80 ม.   จ านวน 2 ป้าย ป้าย 
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการให้บริการ  การสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร  
 นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการ  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ  1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ด าเนินการจัดท า ห้องทะเบียน     
2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ตาม   √  ข้อมูลป้ายนิเทศการ วิทยาลัยการ    5,000 
   ระเบียบขั้นตอนงานพัสดุ     ปฏิบัติงานทะเบียน อาชีพตะกั่วป่า     
3. สรุปและรายงานผล   √        

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน  และการให้บริการ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนกันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร งานการเงิน 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวชุติกาญจน์   จันทร์หอม 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานการเงิน  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 1787 5330 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในปัจจุบันการปฏิบัติงานใช้ระบบออนไลน์และระบบสารสนเทศมากข้ึน  การกรอกข้อมูลต่าง ๆ  ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือโปรแกรมส าเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  การายงานผลการ  
จัดท างานที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ งานการเงินจึงมีความต้องการเครื่องพิมพ์เอกสารที่สามารถ  
ท างานได้สะดวกรวดเร็ว  เพ่ือความสะดวกและประหยัดในการปฏิบัติงาน 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          เพ่ือให้ได้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          เครื่องพิมพ์เอกสาร ส าหรับงานการเงิน จ านวน 1 เครื่อง  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           สนับสนุนการปฏิบัติงานการเงินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน  1  เครื่อง  
           6.2  เครื่องพิมพ์เอกสารที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการปฏิบัติงาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  มีเครื่องพิมพ์เอกสารที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพดี 
           8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้บริการและการปฏิบัติงานของงานการเงิน 
           8.3  เอกสารรายงานการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่ทันต่อเวลา และมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่  8 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องพิมพ์เอกสารที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการปฏิบัติงาน  1 เครื่อง เครื่อง 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานการเงินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภายยิ่งขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดซื้อ  และระยะเวลาในการใช้งาน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    เครื่องพิมพ์เอกสาร วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ส าหรับการใช้งาน การอาชีพ     
3. ด าเนินการจัดซื้อ  ตาม   √  ของงานการเงิน ตะกั่วป่า    5,000 
   ระเบียบขั้นตอนพัสดุ     จ านวน 1 เครื่อง      
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                    - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานการเงิน 
 เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                    - เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวอุบล  ทองสลับล้วน 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานบัญชี   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 4307 3411  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในปัจจุบันการปฏิบัติงานใช้ระบบออนไลน์และระบบสารสนเทศมากข้ึน  การกรอกข้อมูลต่าง ๆ  ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือโปรแกรม เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานบัญชีจึงก าหนดให้
มีโครงการที่มุ่งจะปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน   ด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นที่จะสามารถ
ช่วยให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น    ยังจะส่งผลให้การอ านวยความสะดวกในการ
บริหารงาน  การบริการ  ตลอดจนประสานสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว  
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในงานส านักงานของงานบัญชี    ให้มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการ  
ปฏิบัติงาน  
          3.2  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  อันจะส่งผลต่อการบริหาร  และการจัดการของ  
วิทยาลัยฯ ได้ 
          3.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง   จ านวน  1  เครื่อง  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           งานบัญชีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย เพื่อ  
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง จ านวน  1  เครื่อง  
           6.2  จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของงาน  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
           8.2  งานบัญชีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน และมีความทันสมัย   เพ่ือสนับสนุนการ  
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

โครงการที่  9 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง  1  เครื่อง เครื่อง 
 - มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการ และการใช้งานร้อยละ 95 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ  1  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  25,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ส าหรับงานบัญชี การอาชีพ     
3. ด าเนินการจัดซื้อ  ตาม   √  จ านวน 1 เครื่อง ตะกั่วป่า 25,000    
   ระเบียบขั้นตอนพัสดุ           
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน 25,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 25,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบประเมินผลการท างาน 
 ระยะเวลา 
                     - ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาห้องพัสดุ 
    ผู้ประสานงาน          นายณรงค์ศักดิ์   ข าผุด 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานพัสดุ   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 9599 9890 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  คือ สถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานพัสดุในด้านเอกสาร หนังสือ  หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานหรือควบคุมการด าเนินงาน  ภายใน 
ห้องปฏิบัติงานพัสดุ จะมีวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือไว้ส าหรับอ านวยความ 
สะดวกต่อการปฏิบัติงานพัสดุให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการให้บริการอ านวยความ 
สะดวกแก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานที่มาติดต่อ  ประสานงานอีกด้วย 
           งานพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพัสดุ  ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และมีความ  
พร้อมต่อการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ    เพ่ือให้บริการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายใน 
และภายนอกท่ีมาติดต่อ ประสานงาน  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยฯ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีว 
ศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน 
อาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติงานพัสดุ 
           3.2  เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
           3.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ  
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ข้อมูลต่าง ๆ  ของงานพัสดุ 
          4.2  ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  จ านวน 1 ห้อง  ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
           5.2  ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีความสวยงาม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  จ านวน 1 ห้อง  ได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อม  มีความสะดวกต่อการปฏิบัติ 
งาน และเป็นมาตรฐาน 
 
 

โครงการที่  10 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีความสวยงาม ความสะดวกและมีรูปแบบเป็นมาตรฐาน 
          8.2  ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
          8.3  เอกสาร หนังสือ ข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการจัดเก็บที่เป็นหมวดหมู่  มีความเป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย         
          8.4  การปฏิบัติงานของงานพัสดุมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ชั้นวางเอกสารต่าง ๆ  ของงานพัสดุ ชั้น 
 - ห้องพัสดุได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ห้อง 
เชิงคุณภาพ เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  15,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    จัดท าช้ันวางเอกสาร ห้องพัสด ุ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   หนังสือ ข้อมูลต่างๆ วิทยาลัยการ     
3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง     √  ของงานพัสดุ อาชีพตะกั่วป่า    15,000 
   ตามระเบียบขั้นตอนพัสดุ           
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน    15,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบประเมินผลการท างาน 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์วิทยาลัย 
    ผู้ประสานงาน           นายณรงค์ศักดิ์   ข าผุด 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานพัสดุ   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 8 9599 9890 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   มีการเปิดการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา  ทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ซึ่งมุ่งเน้น 

ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นหลัก มีการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจะเป็น  

และความส าคัญต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียน    ซึ่งวิทยาลัยฯ จะต้องใช้ยานพาหนะ 

ในการเดินทางไปประสานงานเพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ และพานักเรียน นักศึกษา เดินทางเข้าร่วม  

กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก   อีกท้ังการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถาน 

ประกอบการ การติดตามผลการเรียน การสอน ฯลฯ  
          ดังนั้น งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเกี่ยวกับยานพาหนะของ  

วิทยาลัยฯ   เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญในการบ ารุงรักษายานพาหนะเพ่ือยืดอายุการใช้งาน  ลดค่าใช้ 
จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่   จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ   ให้อยู่ให้สภาพที่ 
ปลอดภัยและให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือเป็นการตรวจเช็ค  และบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ  ให้สามารถใช้งานได้ดี 
           3.2  เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
           3.3  เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจราชการ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 คัน  ได้รับการดูแลให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ยานพาหนะของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   จ านวน  1  คัน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  เป็นการบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะท่ีช ารุดให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม  
          8.2  รถยนต์วิทยาลัยฯ ได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี  มีความปลอดภัยในการเดินทาง  
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
          8.3  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
          8.4  ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของทางราชการ  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้ดี คัน 
เชิงคุณภาพ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ใน คัน 
 สภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม 100,000 บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ยานพาหนะของ วิทยาลัยการ     
2. ด าเนินการตรวจเช็คปรับ   √  วิทยาลัยฯ ได้รับการ อาชีพตะกั่วป่า   100,000  
   ปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ     ตรวจเช็ค ซ่อมแซม      
   ตามระเบียบขั้นตอนพัสดุ     ให้พร้อมส าหรับการ      
3. สรุปและรายงานผล    √ ใช้งานจ านวน 1 คัน      

รวมเงิน   100,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 100,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงห้องส านักงานรองผู้อ านวยการ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 9 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ห้องปฏิบัติงานส านักงาน   คือ   สถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร   หนังสือ    หรือข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานหรือควบคุมการด าเนินงาน 
ภายในห้องปฏิบัติงานส านักงานจะมีวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือไว้ส าหรับ 
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานส านักงาน   ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการ 
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
          ปัจจุบันห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการ  ซึ่งภายในห้องยังไม่มีการจัดแบ่งสัดส่วนของห้องให้เหมาะสม  
กับการบริหารงาน  ดังนั้นเพ่ือการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของห้องให้  
มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องดังกล่าว  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือให้ห้องปฏิบัติงานส านักงาน  มีความสวยงาม เป็นระเบียบมีสัดส่วน  
           3.2  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           ห้องปฏิบัติงานส านักงานได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           ห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           ห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  การปฏิบัติงานในส านักงาน  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิ  
ภาพยิ่งขึ้น 
          8.2  การบริหารงานและการปฏิบัติงานที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการ  ได้รับการปรับปรุง  จ านวน 1 ห้อง ห้อง 
 - มีกระดานไวท์บอร์ด ขนาดกว้าง 1.20 ม. x ยาว 2.00 ม.   รายการ 
   จ านวน  1  รายการ  
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติงานส านักงานท่ีมีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน   ห้อง 
เชิงเวลา จ านวน  1  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  6,880  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ด าเนินการจัดซื้อ วิทยาลัย     
2. ด าเนินการปรับปรุง  ตาม   √  วัสดุ และปรับปรุง การอาชีพ    6,880 
   ระเบียบขั้นตอนพัสดุ     ห้องปฏิบัติงานของ ตะกั่วป่า     
3. สรุปและรายงานผล   √  รองผู้อ านวยการ      

รวมเงิน    6,880 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,880 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                    - สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือ 
                    - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    - การด าเนินงานปรับปรุงภายใน 1 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 9 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนาสังคมในปัจจุบันมุ่งสู่ทิศทางของสังคมความรู้  และความคิดสร้างสรรค์    ซึ่งเน้นคุณค่าของ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ   วิธีการถ่ายทอดความรู้ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่  
เสมอ   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าคนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทาง  
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  และมีความสามารถในทักษะกระบวนการเรียนรู้ตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองได้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ดังนั้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน    จึงเป็นกลไกที่มีความ  
ส าคัญต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนา  
อาคารสถานที่ รวมทั้งภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ วิทยาลัยฯ ให้มีความสะอาด สวยงามร่มรื่น  มีความพร้อม  
ที่จะใช้งานโดยตลอดเวลา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่  สิ่งก่อสร้าง  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในวิทยาลัยฯ   ที่เอ้ือ 
ต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
          3.2  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้ดูสวยงาม ร่มรื่นมากยิ่งข้ึน 
          3.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  และมีมาตรฐานภายในวิทยาลัยฯ 
          3.4  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้น่าอยู่  มีความสวยงามเหมาะสมแก่การเรียนการสอนและจัดกิจกรรม  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          สิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ   ได้รับการปรับปรุง  บ ารุงรักษาและ 
พัฒนา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาต่าง ๆ  
          5.2  วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามและมีมาตรฐาน 
          5.3  การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและมีความสะดวกมากขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          สิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
 

โครงการที่  13 



85 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  อาคารสถานที่  สิ่งก่อสร้างมีการปรับปรุง  พัฒนาให้มีสภาพดีและปลอดภัย  มีบรรยากาศเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม 
          8.2  ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีสภาพที่ร่มรื่น  น่าอยู่   สะอาด และ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
          8.3  ยกระดับมาตรฐานด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สภาพอาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  90   ร้อยละ 
 ได้รับการปรับปรุง  พัฒนา  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานรองรับนักเรียน นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
 สภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ   มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  
 เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  150,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ปรับปรุง  ซ่อมแซม วิทยาลัย     
2. ส ารวจและวางแผน  √   สิ่งก่อสร้าง  อาคาร การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ เรียน  อาคารปฏิบัต ิ ตะกั่วป่า    150,000 
4. สรุปและรายงานผล   √ √ การต่าง ๆ      

รวมเงิน    150,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 150,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                     - แบบสอบถาม 
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 ระยะเวลา 
                      - เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จ้างตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ 
    ผู้ประสานงาน           นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085   โทรศัพท์เคลื่อนที่  0 9 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนาสังคมในปัจจุบันมุ่งสู่ทิศทางของสังคมความรู้  และความคิดสร้างสรรค์    ซึ่งเน้นคุณค่าของ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ   วิธีการถ่ายทอดความรู้ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่  
เสมอ   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าคนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทาง  
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  และมีความสามารถในทักษะกระบวนการเรียนรู้ตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองได้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ดังนั้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน    จึงเป็นกลไกที่มีความ  
ส าคัญต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม ปรับปรุง  
พัฒนาอาคารสถานที่   รวมทั้งภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ วิทยาลัยฯ   ให้มีความสะอาด  สวยงามร่มรื่น   มี  
ความพร้อมที่จะใช้งานโดยตลอดเวลา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้ดูสวยงาม ร่มรื่นมากยิ่งข้ึน 
           3.2  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  และมีมาตรฐานภายในวิทยาลัยฯ 
           3.3  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้น่าอยู่  มีความสวยงามเหมาะสมแก่การเรียนการสอนและจัดกิจกรรม  
           3.4  เพ่ือปรับปรุงสนามหญ้า และต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          สนามหญ้า  ต้นไม้  ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุง บ ารุงรักษาได้อย่างเหมาะสม   เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาต่าง ๆ  
          5.2  วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามและมีมาตรฐาน 
          5.3  การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและมีความสะดวกมากขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
         สนามหญ้า  ต้นไม้  ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

โครงการที่  14 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุงพัฒนา และบ ารุงรักษาให้มีสภาพที่ร่มรื่น   น่าอยู่    
สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
           8.2  เกิดทัศนียภาพที่สวยงามในวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
           8.3  นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการประทับใจ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สนามหญ้า  ต้นไม้  ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ร้อยละ 80 ได้รับ ร้อยละ 
 การปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
เชิงคุณภาพ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ร้อยละ 80  มีความสะอาด ร้อยละ 
 สวยงามมากข้ึน  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  40,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ปรับปรุง  พัฒนา วิทยาลัย     
2. ส ารวจและวางแผน  √   บ ารุงรักษาสนาม การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ หญ้า ต้นไม้รอบ ๆ ตะกั่วป่า    40,000 
4. สรุปและรายงานผล   √ √ วิทยาลัยฯ      

รวมเงิน    40,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     - เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แบบมีส่วนร่วม 
    ผู้ประสานงาน          นางศรันยา   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3107 9809 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. พ.ศ. 2559   มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   ได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา   เพ่ือประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรที่จะส่งผลต่อผลผลิตของสถาน  
ศึกษา  จากการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   จ าเป็นต้อง  
อาศัยกระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทาง  หรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของสถานศึกษา โดย  
เน้นกระบวนการ   และจุดมุ่งหมายรวมที่สถานศึกษามุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือให้สถานศึกษามี  
แนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน   สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะ  
กรรมการกาอาชีวศึกษาและจังหวัด 
          งานวางแผนและงบประมาณ   เห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  แบบมีส่วนร่วม 
และเพ่ือให้การบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบการบริหารและการจัดการ    
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร   โดยให้บุคลากรของสถานศึกษาน าไปปฏิบัติ  และบูรณาการ  
การท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนการสอน    และสร้างมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
          3.2  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่วมกัน   และสามารถสร้างองค์ความรู้   ในการบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.3  สร้างเครือข่ายบุคลากรที่เข้มแข็ง  น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  
          3.4  เพ่ือก าหนดทิศทาง และแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน     โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป็นฐาน 
          3.5  เพ่ือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้และ  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
          3.6  เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินต่าง ๆ ในโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

โครงการที่  15 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าแผนก   หัวหน้างาน  และบุคลากรทุกงานทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
          4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอ  

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีคุณภาพ    มีแผนการท างานของ 
ฝุายต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน  และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
           5.2  การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  สอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยงาน  เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
           5.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   มีแผนการใช้จ่ายเงินและข้อมูลตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน   รวบรวม 
แผนการใช้จ่ายเงิน  วิเคราะห์รายจ่าย  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตาม  
แผนที่ก าหนดไว้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าแผนก   หัวหน้างาน  และบุคลากรทุกงานทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
          6.2  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน  20  เล่ม 
          6.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบและมีความสะดวกในการติดตาม  ตรวจสอบ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ  สามารถน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใช้ในการด าเนินงานท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับนโยบาย  
ของประเทศ  และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อน าผลจากการปฏิบัติไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
          8.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้มาตรฐาน ตามระเบียบว่าด้วยการ 
บริหารงบประมาณ  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          8.3  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในรูปแบบรูปเล่ม จ านวน  20  เล่ม  และ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก   หัวหน้างาน  และบุคลากรจ านวน 50 คน คน 
   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  
 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 20 เล่ม เล่ม 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนปฏิบัติราชการฯ  เพื่อใช้ในการ ร้อยละ 
 ด าเนินการ  เป็นทิศทางและแนวทางในการบริหารและการจัดการ  
 ภายในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ 100  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานวางแผนฯ  จัด วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ประชุมจัดท าแผน การอาชีพ     
3. ประชุมคณะกรรมการ √    โดยให้บุคลากรทุก ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ √    ฝุายได้มีส่วนร่วมใน     3,000 
5. สรุปและรายงานผล  √ √ √ การด าเนินงาน      

รวมเงิน    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
                     - รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน  ประจ าไตรมาส 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดท าแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางศรันยา   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3107 9809 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
             ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้สอดคล้อง   รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็ง   ให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา   เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด  
การอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ  และด้านการบริหาร     
           การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการในการจัดท า 
อันประกอบด้วย   นโยบายของรัฐบาล     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     แผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์   และแผนพัฒนาสถานศึกษา  จะต้องสอดคล้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   ประเด็นยุทธ  
ศาสตร์  เปูาประสงค์  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์  คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบ  
หลักของการจัดการศึกษา  เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝุายที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติ  ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ   และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
          งานวางแผนและงบประมาณ  จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ   ให้ความรู้กับ 
บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ในระดับผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน  และบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึง     
ผู้แทนชุมชน   สถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทาง  
การจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนกลยุทธ์ และโครงการที่จะพัฒนาบรรจุในแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ  3 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2563) 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความจ าเป็นอย่างเป็น  
ระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาสถานศึกษารองรับ 
          3.2  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปูาหมาย  และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง  
ชัดเจน  และเป็นรูปธรรม 
          3.3  เพ่ือก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชาการหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   ที่อ้างถึง และ  
ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้    กระบวนการเรียนรู้   การส่งเสริมการเรียนรู้   การวัด  
และประเมินผล   การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้  
          3.4  เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่   และแนวทาง  ให้ผู้ปกครอง  และบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการด าเนินงาน  จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

โครงการที่  16 
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          3.5  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่วมกัน   และสามารถสร้างองค์ความรู้   ในการบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
           3.6  สร้างเครือข่ายบุคลากรที่เข้มแข็ง  น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา จ านวน  20  เล่ม  
           4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ที่รองรับการประเมินมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  การด าเนินงานต่าง ๆ  ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา  ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบ  
การณ์เรียนรู้   กระบวนการเรียนรู้   การส่งเสริมการเรียนรู้   การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากรและ 
การบริหารจัดการ  เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในแผนพัฒนาสถานศึกษา  
          5.2  การจัดการเรียนรู้และการให้บริการทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วย   ผู้บริหาร    หัวหน้าแผนกวิชา   หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่  ผู้แทนชุมชน  สถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา  ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ 
ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน  60  คน 
          6.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ของสถาน  
ศึกษาระยะ 3 ปี     เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 
          6.3  การจัดการศึกษา  ประสิทธิภาพการท างา น  การบริหารจัดการในองค์กร   ส่งผลต่อผลผลิตของ
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน   
         6.4  ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่ บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ   มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการอาชีว 
ศึกษา 
          8.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  ที่ได้ข้อมูลจาก 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความจ าเป็นอย่างเป็นระบบรองรับต่อการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเป็นการ  
เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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          8.3  ผู้บริหาร  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาชีวศึกษาทุกคน  มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          8.4  ผู้บริหาร  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ   จ านวน  60  คน คน 
 - แผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาสถานศึกษา   จ านวน  20  เล่ม เล่ม 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นทิศทางใน ร้อยละ 
 การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัยฯ  ร้อยละ 100  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    เชิญวิทยากรและผู้ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   เกี่ยวข้องร่วมก าหนด การอาชีพ     
3. ประชุมก าหนดแผนงาน  √   วิสัยทัศน์  พันธกิจ ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ   √  เปูาหมายผลสัมฤทธ์ิ     10,000 
5. สรุปและรายงานผล    √ ของวิทยาลัยฯ      

รวมเงิน    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     เดือนเมษายน - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
    ผู้ประสานงาน          นางศรันยา   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3107 9809 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้   จ าเป็นต้องมีการติดตามผล 
การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ   เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  อันจะน าไปสู่การ 
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น      วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ  จากส านักงานคณะ  
กรรมการการอาชีวศึกษาในแต่ละปี    เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาในทุกรูปแบบ    จ าเป็น  
ต้องมีแผนและโครงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณ    เพ่ือให้การจ่ายงบประมาณและการด าเนินกิจกรรมตามโครง  
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดผลตามวัตถุประสงค์    การติดตามผลอย่างใกล้ชิดและจริงจังเป็นสิ่ง  
ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  การด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้  อันมีสาเหตุมาจากปัจจัย 
หลายด้าน  เช่น  ด้านงบประมาณและเรื่องเวลาในการด าเนินการ    งานวางแผนและงบประมาณ  จึงได้จัดท า  
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการข้ึน   เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  และการ  
ด าเนินงานตามโครงการ   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   สอดคล้อง  
กับนโยบายของ  สอศ.   และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และวงจรการท างานของ PDCA 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ  ในวิทยาลัยฯ  ให้เป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้ 
           3.2  เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ หรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
           3.3  เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องเป็นไปตามวงจรการท างาน  PDCA 
           3.4  เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงาน  และทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
           3.5  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  วางแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ของวิทยาลัยฯ   จ านวน  10  เล่ม  
           4.2  จ านวนโครงการร้อยละ 90  ที่มีการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  มีผลงานเป็นหลักฐานในติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
           5.2  การติดตามและประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ   ข้อมูลการรายงานผลสามารถน าไปเป็นข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 

โครงการที่  17 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ของวิทยาลัยฯ   จ านวน  10  เล่ม 
           6.2  ประเมินผลงานตามโครงการด้านต่าง ๆ  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
           6.3  มีผลงานเป็นหลักฐานในติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น 
          8.2  ทราบถึงผลการใช้ยอดเงินจัดสรร  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
          8.3  ได้ทราบและมองเห็นถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานพร้อมที่จะน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน โครงการ 
เชิงคุณภาพ โครงการที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการสรุปถึงปัญหาและ ร้อยละ  
 อุปสรรคผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป ร้อยละ 90  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   รายงานผลการด าเนิน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ เพื่อน าปัญหาและ ตะกั่วปุา    3,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ อุปสรรคไปปรับปรุง      

รวมเงิน    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
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 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   การจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูล 9 ประการและดูแลระบบเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
    ผู้ประสานงาน          นายธนัช   รักด ี
    ต าแหน่ง                หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5309 6188 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหาร 
จัดการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด    มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา อย่างมีประ  

สิทธิภาพ โดยก าหนดไว้ในตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่   ด้านครุภัณฑ์    
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงเห็นสมควรจัดให้มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล   

และอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ   ให้เป็นปัจจุบัน    มีความทันสมัย  ทันเหตุการณ์  เพ่ือการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาข้อมูล 9 ประการให้ถูกต้องและทันสมัย 
           3.2  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 9 ประการให้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่เฉพาะเครือข่ายหน่วยงานต้นสังกัด และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           3.3  เพ่ือน าข้อมูล 9 ประการมาประมาณการในการพัฒนาสถานศึกษาให้ตรงตามมาตรฐาน การ 
รักษาข้อมูลระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาคและสถาบันอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล 9 ประการบนเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ข้อมูล 9 ประการที่จัดเก็บบนเว็บไซต์ และระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาใช้งานได้ปกติ  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  ข้อมูล 9 ประการของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
           6.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาดูระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  การจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล 9 ประการ ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 เป็นปัจจุบันและ 
ครบถ้วน 
           8.2  เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาใช้งานได้ปกติ 

โครงการที่  18 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ข้อมูลที่ถูกต้อง 9 ประการและตรงตามรูปแบบสารสนเทศ  
 - ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา ประจ าปี 2560 - 2561  
เชิงคุณภาพ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ร้อยละ 100 ร้อยละ 
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  18,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ด าเนินการจัดเก็บ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ข้อมูลพื้นฐาน 9  การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ ประการจากงานที่ ตะกั่วปุา   18,000  
4. สรุปและรายงานผล    √ เกี่ยวข้อง      

รวมเงิน  (งบโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)   18,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 18,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     ตรวจสอบและติดตามได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  www.tapc.ac.th 
 เครื่องมือ 
                     - เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาการบริหารจัดการการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    ผู้ประสานงาน          นายธนัช   รักด ี
    ต าแหน่ง                หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5309 6188 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ รับผิดชอบในการจัดท า  บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ   นักเรียน 
นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  บุคลากร  งบประมาณ  ครุภัณฑ์   อาคารสถานที่    ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์     ดังนั้นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาต่อสาธารณชนได้รับทราบ  และรองรับระบบอินเตอร์เน็ต  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมไปถึงพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล  ระบบงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ   เป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
           ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลฯ   จึงเห็นความส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุง   ระบบเครือข่ายสารสนเทศ    
ระบบข้อมูลของสถานศึกษา   ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานและระบบงานต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากข้ึน  เพื่อให้  
สามารถให้บริการการด าเนินงาน สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาได้อย่างเป็นปัจจุบันทันสมัยสะดวก  รวดเร็ว  
ในการใช้งาน    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล    ที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพ   
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดระบบให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่  ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ   นักเรียนนักศึกษา  
และบุคลากรภายนอก  ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   และรองรับปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต  
และระบบงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  ที่เพ่ิมมากข้ึน 
          3.3  เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน  และภายนอกองค์กร 
          3.4  เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัยสะดวก  
และปลอดภัย 
          3.5  เพ่ือมีระบบส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพภายในระบบเครือข่าย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   รองรับปริมาณการใช้งาน  
อินเตอร์เน็ตและระบบงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น   และสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ  
เครือข่ายได้ในเวลาที่รวดเร็ว 
 
 

โครงการที่  19 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา สามารถค้นคว้าหาความรู้ใน  
การเรียนการสอน  และการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้   
          5.2  ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีความพึงพอใจในการบริหาร  
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ในระดับ ดีมาก 
          5.3  วิทยาลัยฯ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้ 
          5.4  การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในวิทยาลัยฯ 
          6.2  ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จ านวน  450  คน  สามารถค้นคว้าหาความรู้ 
ในการเรียนการสอนและการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  คร ู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ   มีความสะดวก  สามารถใช้อินเตอร์เน็ตใน 
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.2  พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
          8.3  พัฒนาการเรียนการสอนของครู  และนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ที่สามารถรองรับการใช้งาน เครื่อง 
 อินเตอร์เน็ต  ได้ไม่น้อยกว่า  150  เครื่อง  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ  มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ   รองรับปริมาณการใช้งาน ร้อยละ 
 อินเตอร์เน็ต  และระบบงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและ    
 สามารถตรวจสอบ  และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายได้ในเวลาที่รวด  
 เร็ว มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    จัดระบบให้บริการ วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การอาชีพ    10,000 
3. สรุปและรายงานผล    √ แก่บุคลากรทั้งหมด ตะกั่วปุา     

รวมเงิน    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการใช้งาน 
                     - ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 เครื่องมือ 
                     - บันทึก/ส ารวจปริมาณการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                     - บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
                     - แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V - Cop) 
    ผู้ประสานงาน          นายธนัช   รักด ี
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5309 6188 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
เรื่องความร่วมมือกับสถานประกอบการ และท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน      เพ่ือที่จะผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   ให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพ่ือเป็นก าลังหลักด้านอาชีพในการพัฒนาประเทศไปสู่  
การพัฒนาที่ยั่งยืนเทียบเท่าสากล     จึงมีแนวคิดการแก้ปัญหาการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน    โดยใช้   Website  http://www.v.cop.net     เป็นสื่อกลางความร่วมมือ 
ระหว่างสถานประกอบการ  และวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา  เพื่อปรับเจตคติในทางบวกด้านความร่วมมือ  เพ่ือ  
สร้างความพึงพอใจร่วมกัน 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาเป็นส่วนหนึ่ง  ที่ท าหน้าที่ผลิตก าลังคน  หรือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้กับ 
ตลาดแรงงานในภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ   ต้องด าเนินการจัดการอบรมการใช้งานระบบแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  รวมไปถึงการเฝูาติดตามดูแล  ข้อมูลข่าวสารของ ผู้เรียน  หรือผู้จบ 
การศึกษากับสถานประกอบการที่ผู้เรียนฝึกงานอยู่  หรือสถานประกอบการที่ผู้จบการศึกษาเข้าไปท างาน เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ  สร้าง  และผลิตก าลังคนให้ได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ โครงการนี้จึง 
เป็นโครงการที่ผู้ใช้ระบบทั้งนักเรียน นักศึกษา   และสถานประกอบการได้เข้าใจ   ได้เห็นความส าคัญ  และได้ 
รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างดี 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือพัฒนาศูนย์ความร่วมมือในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   ให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษามีความรู้  มีความสามารถ  มีทักษะ  ตามคุณสมบัติที่พึง  
ประสงค์ของสถานประกอบการ 
          3.3  เพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าระบบข้อมูลศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้กับนักเรียน นักศึกษา  และ  
สถานประกอบการที่ร่วมมือกัน 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 400 คน   บันทึกข้อมูล  Profile  ของ 
ตนเองขึ้นระบบ  v-cop.net 
          4.2  นักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ  สามารถสืบค้นข้อมูลจาก www.v-cop.net  ในการ 
สมัครงาน 

โครงการที่  20 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาใช้งานระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  v-cop  ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิ 
ภาพ 
          5.2  เป็นแหล่งข้อมูลของสถานศึกษา สถานประกอบการ 
          5.3  เป็นแหล่งข้อมูลในการหางานของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          6.2  สถานประกอบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการรับสมัครงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งสามารถ  
เลือกติดต่อ  หรือดูข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้จบการศึกษาผ่านทาง www.v-cop.net  ได้ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ของสถานประกอบการ  
          8.2  นักเรียน นักศึกษาบันทึกข้อมูล  Profile  ของตนเองขึ้นระบบ  v-cop.net 
          8.3  สถานศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  สถานประกอบการ  ผู้ที่ต้องการเข้าสู่งานอาชีพ ได้เข้าถึงแหล่ง  
ข้อมูล  แหล่งงาน  ข่าวสารแรงงานด้วยตนเอง 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา คน 
เชิงคุณภาพ มีศูนย์ก าลังคนที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการเข้าใช้ของนักเรียน แห่ง 
 นักศึกษา  และสถานประกอบการ  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  1,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  บันทึกข้อมูล Profile การอาชีพ    1,000 
3. สรุปและรายงานผล    √ เข้าระบบv-cop.net ตะกั่วปุา     

รวมเงิน    1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 

 

http://www.v-cop.net/
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     สังเกตจากการใช้งาน 
 เครื่องมือ 
                     - รายงานผลผู้เข้าใช้ระบบ 
                     - แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
                       ระหว่างวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา กับภาคส่วนราชการ และภาคเอกชน 
    ผู้ประสานงาน          นายเสาวภัทร   ชัยชนะ 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานความร่วมมือ   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3593 3598 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้มีนโยบายในการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมความ  
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา    เพื่อน าไปสู่การก าหนดหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน   ให้ตรง  
กับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น   โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ  
จัดท าความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา   กับสถานประกอบการเอกชน  และหน่วยงานอื่น ๆ    
เพ่ือร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา   สร้างความเข้มแข็งในภาคีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้  
เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น   น าไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ  
และประชาคมอาเซียน  ตามนโยบายของรัฐบาล  

          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาได้ก าหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา  โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ  ในการ 
จัดการเรียนการสอนระหว่างนักเรียน นักศึกษา   ผู้ปกครอง    สถานประกอบการทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน  
รวมไปถึงสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะและความรู้  
ทางด้านวิชาชีพ      โดยเน้นทักษะฝีมือจากการปฏิบัติจริง    ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และสามารถ 
ประกอบอาชีพอิสระได้  ในการด าเนินงานเพ่ือจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน สถาน  
ศึกษาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา  งานความร่วมมือจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสร้างความร่วมมือ  
และข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน    พัฒนาการเรียนการสอน  และเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกัน   เพ่ือ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา   ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษากับวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ขยายโอกาส 
การศึกษาวิชาชีพ   ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   และการศึกษาสังกัด 
เทศบาลเมืองตะกั่วปุา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 35  และสถานประกอบการตามสาขาวิชาต่าง ๆ 
          3.3  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา    ระหว่าง  
สถานศึกษากับทุกภาคส่วน 
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          3.4  เพ่ือชี้แจงนโยบายในการบริหารการศึกษา สร้างความเข้าใจ  หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน  
ระบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   และขอความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา   ร่วมกับหน่วยงาน  
ภาครัฐ   ภาคเอกชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
          3.5  เพ่ือร่วมกันผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานให้ได้ท้ังปริมาณ  และคุณภาพที่มีทักษะวิชาชีพ   รวมถึง 
คุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
          3.6  จัดพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          จ านวนหนว่ยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง  ท่ีท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 ทุกปี 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะรองรับ 
การจัดระบบการศึกษา    เพื่อตอบสนองการผลิตนักเรียน นักศึกษา   ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด  
แรงงาน 
           5.2  วิทยาลัยฯ  ผลิตนักเรียน นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
           5.3  นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           5.4  เกิดการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อ 
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  หัวหน้าหน่วยงานสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน   จ านวน   3  แห่ง 
          6.2  เจ้าของสถานประกอบการเข้าร่วมงาน            จ านวน  12  แห่ง 
          6.3  ผู้ปกครอง  และเครือข่ายชุมชน    จ านวน  350  คน 
          6.4  หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ              จ านวน   7  สาขาวิชา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  หรือสถานประกอบการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  สร้างความเข้มแข็ง  และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ    ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน 
ระหว่างวิทยาลัยฯ  ผู้ปกครอง   ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ   ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการ 
สอนทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
          8.2  ร่วมกันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะ    ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ  มีทักษะวิชาชีพและ 
คุณลักษณะพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน   ตลาดอาชีพ   
          8.3  การจัดท าความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาและท าความเข้าใจตกลงร่วม 
กันมากข้ึน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความ แห่ง 
 ร่วมมือเข้าร่วมพิธี และลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยฯ จ านวน  
 15  แห่ง  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   การจัดการศึกษา ร้อยละ 
 อาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถผลิต  
 พัฒนาก าลังคนได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    หน่วยงานภาครัฐ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ภาคเอกชน  และ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตะกั่วปุา    10,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ เข้าร่วมลงนามความ และสถาน     
     ร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ประกอบการ     
     จ านวน 15 แห่ง      

รวมเงิน    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงกา 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษา  
    ผู้ประสานงาน          นายเสาวภัทร   ชัยชนะ 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานความร่วมมือ   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3593 3598 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด แก่นักเรียน นักศึกษา 
จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  เกิด 
ความช านาญในการท างาน  และยังเป็นการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ      เป็นไปตามการ 
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาตระหนักถึงความส าคัญ  และค านึงถึงผลประ 
โยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือระดมทุน งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์และ   
ทรัพยากรต่าง ๆ  ที่จะเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย   ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัว  
นักเรียน นักศึกษา  ที่จะน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือระดมทรัพยากรบุคคล   เงิน   เครื่องมือเครื่องจักรและอ่ืน ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาน  
ศึกษา  ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ  ที่มีความทันสมัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          3.3  เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อนักเรียน นักศึกษามากขึ้น  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในการจัดการศึกษา ร้อยละ 80 
          4.2  แผนกวิชาทั้ง 5 แผนก  มีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 400 คน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
          5.2  วัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  มีความทันสมัย และเพียงพอต่อ  
ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  ไม่  
น้อยกว่า 5 รายการ 
         6.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 400 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน 

โครงการที่  22 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  สามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้ 
อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา  มีวัสดุ  อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  เพียงพอต่อความ 
ต้องการใช้งาน 
          8.3  วิทยาลัยฯ  มีวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์การเรียนที่ทันสมัย   และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
ได้เป็นอย่างดี  เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ให้การสนับสนุน รายการ 
 ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า  5  รายการ  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุน ร้อยละ  
 การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ระดมทรัพยากรจาก วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  เครือข่ายความร่วม การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  มือสนับสนุนการเรียน ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ไม่น้อยว่า 5 รายการ      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     สังเกตการใช้งาน 
 เครื่องมือ 
                     รายงานผลการเรียนเป็นภาคเรียน 
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 ระยะเวลา 
                   สิ้นสุดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สนับสนุนการจัดท านวัตกรรม งานวิจัย โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
    ผู้ประสานงาน          นายทีปกร   เกิดกล้า 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1099  2888 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ได้จัดการเรียนการสอน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
และ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ที่ผลิตก าลังคนที่มีทักษะฝีมือในด้านวิชาชีพออกสู่สังคม ซึ่ง 
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาได้    สามารถน าองค์ความรู้ใน  
วิชาชีพที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในงานวิชาชีพกับงานวิจัย   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง   และ 
ถ่ายทอดความรู้   สร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ   และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคมและชุมชน โดยให้นักเรียน  
นักศึกษาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานวิจัย และนวัตกรรม  เป็นชิ้นงานที่สามารถน าไปใช้ได้ 
จริง     
          ดังนั้น  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม   
งานวิจัย   โครงงาน  และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้น   เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้ใช้  
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมชิ้นงานใหม่ ๆ  ขึ้นมา   ในการท างานวิจัยและ โครงงานต่าง ๆ  
ภายในสถานศึกษา และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้   
          3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์    โดยอาศัย 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้น 
          3.3  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักน าองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
ที่ศึกษาอยู่  มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ ๆ  สร้างเป็นผลงาน  ชิ้นงานได้ 
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม  สร้างความสามัคคีและแบ่งหน้าที่ในการท างาน  
อย่างเป็นระบบ  และมีระเบียบได้ 
          3.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าท า  
อย่างมีเหตุผล  และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  วัสดุส าหรับการด าเนินงานจัดท าวิจัย นวัตกรรม  โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เพียง 
พอกับความต้องการของแผนกวิชา 
          4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีผลงานวิจัย  นวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของครูผู้สอนและ 
นักเรียน นักศึกษาอย่างน้อยแผนกวิชาละ  10  ชิ้นงาน/ภาคเรียน 

โครงการที่  23 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ร้อยละ 80 ของแผนกวิชา  ที่ได้จัดท าผลงานวิจัย  นวัตกรรม  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
         5.2  ผลงานของครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ  และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
         ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  มีความสนใจในการจัดท านวัตกรรม  งานวิจัย   โครงงาน  
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ครบทุกแผนกวิชา  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น   และสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง   เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีความสามารถในการจัดท านวัตกรรม  งานวิจัย  โครงงาน  และ 
สิ่งประดิษฐ์ได้  และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 
          8.3  วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน  ซึ่งเป็นผลงาน 
จากครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา 
          8.4  วิทยาลัยฯ  มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากภายนอก การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
          8.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ   สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย  ของ 
ผู้เรียน  ในระดับ ดี 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชิ้นงาน 
 ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น/ภาคเรียน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีความรู้ ความสามารถในการจัดท า ร้อยละ  
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไป  
 ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  ร้อยละ 100  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  100,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ส ารวจความต้องการ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √ √  ครูผู้สอน  นักเรียน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  และให้งบสนับสนุน ตะกั่วปุา    100,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ การจัดท านวัตกรรมฯ      

รวมเงิน (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ)    100,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 100,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การนิเทศก ากับติดตาม  และมอบหมายหมาย 
 เครื่องมือ 
                     แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤศจิกายน 2560  และเดือนกันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561  ระดับประเทศ 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท เอ.พี ฮอนด้า จ ากัด   ได้ร่วมจัดการแข่งขัน  
รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงปีที่ 21/2561 ระดับประเทศ  โดยจัดการแข่งขันในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561  
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ในการนี้ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการ 
แข่งขัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ  
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาจักรยานยนต์  วิชาวิศวกรรมยานยนต์ เครื่อง 
ยนต์สันดาป   และวิชาที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     ซึ่งการศึกษารายวิชาดังกล่าวนั้น  
นักเรียน นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า  วิจัยพัฒนาและออกแบบยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโครคาร์บอน   ที่เป็น  
ทรัพยากรที่ใกล้หมดไปจากโลกให้คุ้มค่า  ประหยัดและปลอดภัยจากมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ  
          ดังนั้น  ทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมร่วมกับชุมชน และเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
          3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
          3.3  เพ่ือปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาจัดท ารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบ PGM-FI   จ านวน 1 คัน 
          4.2  จัดส่งรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบ PGM-FI  เข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน 1 คัน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ PGM-FI 
          5.2  รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบ PGM-FI ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา สามารถท าลายสถิติ 
การประหยัด 500.0 k/l 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  มีความสนใจในการจัดท านวัตกรรม  งานวิจัย   โครงงาน  
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ครบทุกแผนกวิชา  

โครงการที่  24 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
                                สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  จะได้รับการฝึกทักษะในการ  
สร้างรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
           8.2  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการท างานจริง  สามารถน าความรู้  และประสบ 
การณ์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
           8.3  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   สามารถเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ได้ 
อย่างทั่วถึง 
           8.4  นักเรียน นักศึกษาสามารถท าลายสถิติค่าความประหยัดที่ท าไว้เมื่อปีที่แล้วได้ส าเร็จ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบ PGM-FI   จ านวน 1 คัน คัน 
เชิงคุณภาพ รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบ PGM-FI  สามารถท าลายสถิติ คัน 
 การประหยัด 500.0 k/l  
เชิงเวลา ประจ าปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  แผนกวิชาช่างยนต์ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ จัดท ารถประหยัด ตะกั่วปุา    40,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ น้ ามันเชื้อเพลิง 1 คัน      

รวมเงิน (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ)    40,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศการด าเนินงาน 
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 เครื่องมือ 
                     แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประกวดและเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  โครงงาน 
                       และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
    ผู้ประสานงาน  นายทีปกร   เกิดกล้า 
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร          0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1099  2888 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา  ให้  
กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยมุ่งเน้นการคิดค้น  วิเคราะห์  ประดิษฐ์  ทดลอง  และสร้างสรรค์ผลงาน  
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ   เพื่อเป็นการสร้างทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  โดยที่นักเรียน นักศึกษา 
จะต้องเป็นผู้ที่ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    เพื่อต้องการเน้นให้นักเรียน   นักศึกษา คิดเอง  ท าเองและแก้ 
ปัญหาด้วยตนเอง   ซึ่งบทบาทหน้าที่หนึ่งของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  คือ การส่งเสริม  สนับ 
สนุนนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น   พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์   และผลงานของสถานศึกษาออกสู่สาธารณชน  
          งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    เพื่อประกวด  จัดแสดง  และ 
เผยแพร่  แสดงผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  สื่อการเรียนการสอน  และผลงานต่าง ๆ  ของ 
สถานศึกษาออกสู่สาธารณชน     เพื่อให้รับทราบถึงความสามารถ   และศักยภาพของบุคลากร   และนักเรียน   
นักศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
          3.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการ 
ประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
          3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง  ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใน  
วิชาชีพของตนเอง 
          3.4  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  เทคโนโลยี   โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ของ 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาสู่สาธารณชน 
          3.5  เพ่ือเพ่ิมช่องทางและจ านวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวกับผลงานวิจัย  นวัตกรรม    
เทคโนโลยี   โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   
          3.6  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทน 
สถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชุมชน  อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  
 

โครงการที่  25 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีผลงานวิจัย  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของ 
คนรุ่นใหม่  เผยแพร่สู่สาธารณชน 
          4.2  ครูผู้สอน  และนักเรียน นักศึกษา  มีการท าผลงานวิจัย  นวัตกรรม   เทคโนโลยี  โครงงาน  และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน/ภาคเรียน 
          4.3  มีการประกวด  จัดแสงผลงานของครู  นักเรียน นักศึกษา   อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1  ครั้ง 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  ความช านาญและทักษะการใช้กระบวนการ 
ประดิษฐ์คิดค้น   สามารถแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
          5.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีความสนใจในการจัดท านวัตกรรม งานวิจัย โครงงาน 
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการประกวด 
          6.2  เพ่ิมจ านวนนวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา   และเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ   และสามารถน าทักษะจากการเรียนการสอนในวิชาชีพ 
น ามาแก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
          8.2  วิทยาลัยฯ  มีผลงานวิจัย  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  โครงงาน  และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อ 
เผยแพร่สู่สาธารณชน   ซึ่งเป็นผลงานจากครูผู้สอน  และนักเรียน นักศึกษา 
          8.3  การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้รับการยอมรับ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดการประกวด  และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัย ครั้ง 
 นวัตกรรม  โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ฯ   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ 
 ของคนรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ได้  
 เผยแพรต่อสาธารณชน  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูผู้สอนและ นร.นศ. วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √ √  จัดส่งผลงานฯ เข้า การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  ร่วมประกวดไม่น้อย ตะกั่วปุา    10,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ กว่า 20 ชิ้นงาน      

รวมเงิน (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ)    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศก ากับติดตาม 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม   
                     - แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 ระยะเวลา 
                     จ านวน 6 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
    ผู้ประสานงาน          นายทีปกร   เกิดกล้า 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1099  2888 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการปรับกระบวนการทางด้านการอาชีวศึกษา  
ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ  
เรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพกับงานวิจัย   เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา  รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ   การพัฒนา  
การเรียนการสอน  เพ่ือสร้างทักษะวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมด้านความรู้  ทักษะในการท าวิจัย  
ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในอนาคต 
          จากเหตุผลดังกล่าว   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   จึงได้จัดท าโครงการ    ที่จะเป็นการ 
ส่งเสริม  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่  
เรียนวิชาโครงการตามหลักสูตรวิชาชีพ    ได้มีความรู้  ความเข้าใจด้านการวิจัย     หลักการเขียนโครงการวิจัย   
ทักษะในการเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ    รวมไปถึงการสร้างแนวคิดในการพัฒนาต่อ  
ยอด  หรือการจัดท าชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การพัฒนาอาชีพ   
จดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  รวมถึง  
การจัดท ารูปเล่มรายงานวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
          3.2  เพ่ือส่งเสริมทักษะการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
          3.3  เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
          3.4  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานวิจัย 5 บทที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
          4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีผลงานวิจัยนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง อย่างน้อย 
10 เรื่อง 
 
 
 
 

โครงการที่  26 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุามีผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ท่ีมีคุณภาพของแตล่ะแผนกวิชา  และ 
สามารถน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา  
ได้มีความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์มากข้ึน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และ ปวส. 2  ที่ศึกษาในรายวิชาโครงการ เข้ารับการอบรม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และการเขียนรายงาน 
          6.2  การเขียนรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   อย่างน้อยร้อยละ 85  ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
ที่เรียนวิชาโครงการตามหลักสูตรวิชาชีพ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และ ปวส. 2   ที่เข้ารับการอบรม   สามารถน าความรู้ด้าน 
การวิจัย  มาพัฒนาการเขียนรายงานโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  จากการอบรมแนวทางการเขียนรายงาน 
5 บท  ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
           8.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ    สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัยของ 
ผู้เรียน  ในระดับ ดี 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  จ านวน 100 คน ครั้ง 
 เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีรูปเล่มผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ถูกต้อง ร้อยละ 
   อย่างน้อยร้อยละ 85 ของจ านวนผลงานวิจัยในรายวิชาโครงการ  
 - นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 
   ได้อย่างถูกต้อง  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียนปวช.3 ปวส2 วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √ √  เข้ารับการอบรมการ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  เขียนผลงานวิจัยท่ี ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ถูกต้อง      

รวมเงิน (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ)    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 

 
 
11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศก ากับติดตามการเรียนวิชาโครงการ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม   
                     - แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 ระยะเวลา 
                     จ านวน 3 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน 
    ผู้ประสานงาน          นายทีปกร   เกิดกล้า 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1099  2888 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า  การวิจัยในชั้นเรียน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตของครู   
เพ่ือให้ครูพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิชาการของวิชาชีพครู   การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญต่อ 
วงการวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน  
การจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน   การจูงใจให้เกิดการอยากรู้อยากเห็น   การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพ่ิมผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน    การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้   เป็นต้น     เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอน   โดยเน้นสาระของ  
บทเรียน  จึงทุ่มเทการศึกษา  ค้นคว้า  หาข้อมูล  ทฤษฎีที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร   มากกว่าการพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน    ผลงานโดยส่วนใหญ่ของครูจึงเป็นต ารา  บทความ   หรือเอกสารทางวิชาการ 
ต่าง ๆ     การท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของการท างานครูอย่างเป็นระบบ  มีการตัดสินใจที่มี  
คุณภาพ  เพราะจะมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน    แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ  
อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์   ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากข้ึนในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติ  
งาน   และครูจะสามารถบอกได้ว่า งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร   นอก  
จากนี้ครูที่ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้จะสามารถควบคุม  ก ากับ และพัฒนา  
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างดี  เพราะการท างานและผลของการท างานนั้นล้วนมีความหมาย  และคุณค่า  
ส าหรับครูในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา   ผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรม 
ของผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู  อันจะน ามาซ่ึงความรู้ในงานอย่างไม่สิ้นสุดด้วยความปิติสุขในการปฏิบัติ  
งานที่ถูกต้องของครู   เพราะได้ประจักษ์ในผลของการท างานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาและผลที่เกิดข้ึนใน  
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา    ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัย   สามารถน ามาพัฒนาการ  
บริหารจัดการและการเรียนการสอน 
          3.2  เพ่ือสนับสนุนครูให้รู้จักคิดค้น  และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เพิ่มข้ึน 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
          3.4  เพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุนการสร้างนักวิจัยทางการศึกษา   ที่เน้นการน าผลงานวิจัยไปพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
          3.5  เพ่ือให้ได้งานวิจัยในชั้นเรียนของครูเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 

โครงการที่  27 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน  จัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างน้อย 1เรื่อง/ภาคเรียน 
          4.2  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในการจัดท าผลงานวิจัยได้ร้อยละ 70 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของครูผู้สอนมีคุณภาพสามารถแก้ปัญหา 
ในชั้นเรียนได้ 
          5.2  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนสัมฤทธิ์ผล 
          5.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้บุคลากรที่มีความสามารถ ความสนใจในการเขียนงานวิจัย 5 บท 
อย่างถูกต้อง  เพ่ือน าไปสู่นักวิจัย รวมถึงเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ครูวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาจ านวน  30 คน  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 
          6.2  จ านวนผลงานวิจัยเต็มรูปแบบของครูที่สามารถน ามาบริหารจัดการและการเรียนการสอน  อย่าง
น้อยจ านวน  30  เรื่อง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนได้ร้อยละ 70 
          8.2  ได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแบบเต็มรูปแบบ  ที่มีคุณภาพ  สามารถใช้แก้ปัญหาในชั้น 
เรียนได้ 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
          8.4  ครูผู้สอนน าผลงานวิจัย  นวัตกรรมที่ได้  ไปบูรณาการใช้ในรายวิชาการเรียนการสอนกับนักเรียน 
นักศึกษา และในการปฏิบัติงาน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของครูผู้สอน   เรื่อง 
 คนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน  
เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีผลงานวิจัย  นวัตกรรม  เทคโนโลยี ร้อยละ 
   ใหม่ ๆ ของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  
 - ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนมีคุณภาพสามารถแก้ปัญหาใน ร้อยละ 
   ชั้นเรียนได้ ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูผู้สอนจัดท าวิจัยใน วิทยาลัย     
2. ประชุมวางแผนงาน  √   ช้ันเรียน  นวัตกรรม การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √  √ เทคโนโลยีมาพัฒนา ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ การเรียนอย่างน้อย 1      
     เรื่อง/ภาคเรียน      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศก ากับติดตามการเรียนการสอน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม   
                     - ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้น าไปแก้ปัญหา และการเผยแพร่ผลงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางศรันยา   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3107 9809 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545  หมวดที่ 6 ว่าด้วย 
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่  48  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา     โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  สถาน 
ศึกษา   และการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี    และต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)     โดยมีการจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์  เปิดเผย  และเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       
          งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น     เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
การด าเนินงาน   ตลอดจนมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก    มีการปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อ  
ก าหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการ   ที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
          3.2  เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพฯ  ให้พร้อมรับการประเมิน  
          3.3  เพ่ือให้มีการจัดท าคู่มือ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          3.4  เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
          3.5  เพ่ือให้มีการจัดท าหลักฐาน  รายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา (Department SAR)    จ านวน   7   เล่ม 
          4.2  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ของวิทยาลัยฯ จ านวน  10  เล่ม  
          4.3  ผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  และได้รับการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
อยู่ในระดับ ดี ทุกตัวบ่งชี้ 

โครงการที่  28 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    มีเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี   เป็น 
ข้อมูลส าหรับรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
          5.2  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีแผนการท างานที่ได้มาตรฐาน และน าไปปฏิบัติอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
          5.3  การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความต่อเนื่อง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาจ านวน  50 คน   
          6.2  ข้อมูลมาตรฐาน และผลการประเมินผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด จ านวน  4 มาตรฐาน  
14  ตัวบ่งชี้  ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ที่เก่ียวข้องทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ   และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
          8.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   มีรายงานการประเมินตนเอง SAR  ประจ าปี  จ านวน 10  เล่ม  ที่ 
เป็นส่วนกลางถูกต้อง   น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึน 
          8.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารการประกันคุณภาพของ  
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี   จ านวน  เล่ม 
   10  เล่ม  
 - วิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานและมีข้อมูลการตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานการ ร้อยละ 
   อาชีวศึกษาครบทุกตัวบ่งชี้ ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  และ ร้อยละ 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี  ทุกตัวบ่งชี้  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  8,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    บุคลากรทุกคน  ร่วม วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √ √  กันด าเนินงานและ การอาชีพ     
3. ประชุม/ก าหนดแผนงาน  √ √  รวบรวมเอกสาร ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  ตามตัวบ่งช้ี ท่ีได้รับ     8,000 
5. สรุปและรายงานผล  √ √  มอบหมายและร่วม      
6. เผยแพร่/น าไปใช้   √ √ จัดท า SAR ประจ าปี      

รวมเงิน    8,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม   
                     - แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   การรับรู้ระบบการประกันคุณภาพโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 
    ผู้ประสานงาน          นางศรันยา   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3107 9809 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในการด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   มีหลักเกณฑ์ท่ัวไป  ที่ต้องค านึงอยู่เสมอว่า  
การประกันคุณภาพภายใน   เป็นงานที่ต้องด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในสถานศึกษาและ  
ชุมชน   เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ตามวงจรการบริหารงาน   คือ   ร่วมกันวางแผน  (Plan)  ร่วมกัน 
ปฏิบัติงานตามแผน  (Do) ร่วมกัน   ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ  (Check)   และร่วมกันน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุง  (Act)    โดยมีการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประ 
กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้    เพ่ือใช้เป็นหลักใน 
การเทียบเคียงส าหรับการตรวจสอบ  ประเมินผลและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่เขียนในรูปของความคาดหวัง   ที่สถานศึกษาจะต้องบรรลุถึงข้ันตอนการด าเนินงาน     ร่วมกันตรวจสอบและ 
ทบทวนคุณภาพ (Check)  จึงต้องวางกรอบและก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล   แปลความ    
สรุปผลการประเมินและเขียนเป็นรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบพร้อม 
ทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และสาธารณชน   และในขั้นตอนนี้ต้องเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี   จาก 
ภารกิจดังกล่าว  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าวขึ้น    
เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เกิดความตระหนัก   ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  เพ่ือขยายรวมไปถึงการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน  ท าให้สามารถยืนยันคุณภาพได้อย่างถูกต้องและตรงกับหลักวิชาการ    
ซึ่งท าให้สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล    โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน   มีความรู้ความเข้าใจ   และมีความ 
ศรัทธาต่องานประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ   และร่วมด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความเที่ยงตรงได้ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนัก 
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
          3.2  ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do)  ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ  
(Check)   และร่วมกันน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)   โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นบรรทัดฐาน 
          3.3  เพ่ือสร้างความตระหนักในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด   และ  
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  
สมศ.  ในรอบต่อไป 
          3.4  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  เกิดเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ  
 

โครงการที่  29 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาที่เกี่ยวข้องทุกคน  มากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด  ที่มี  
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
          4.2  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาที่เกี่ยวข้องทุกคน  มากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด  ที่มี  
ส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
          4.3  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาที่เกี่ยวข้องทุกคน  มีแผนการท างานที่ได้มาตรฐาน  และ  
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
          4.4  มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา และได้รับการ 
พัฒนาคุณภาพ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ระบบการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ   สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดขั้นตอนการท างาน  มีความรวดเร็ว  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ  
          5.2  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาที่เกี่ยวข้องทุกคน    ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  
ประกันคุณภาพ  ส่งผลให้ระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพที่ดี  
          5.3  วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  จ านวน 50 คน  เข้าร่วมโครงการ 
          6.2  บุคลากรผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการ  
ศึกษา   และสามารถปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง  ได้บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ทุก  
ตัวบ่งชี้ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้บริหาร  คร ู  บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  นักเรียน นักศึกษาทุกคน    มีส่วนร่วมในการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          8.2  บุคลากรของวิทยาลัยฯ   ที่เก่ียวข้องทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
          8.3  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักและได้รับการพัฒนา  
ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึน 
          8.4  สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี  เล่ม 
   จ านวน 10 เล่ม  
 - วิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานและมีข้อมูลการตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานการ ร้อยละ 
   อาชีวศึกษาครบทุกตัวบ่งชี้ ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ร้อยละ 
 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี  ทุกตัวบ่งชี้  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้บริหาร  ครูและ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   บุคลากรทุกคน   ได ้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  รับการอบรมให้ความ ตะกั่วปุา    10,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ รู้  สร้างเครื่องมือแต ่      
     ละตัวบ่งชี ้      

รวมเงิน    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากผลการท างานและการประชุมกลุ่ม  เพ่ือแบ่งงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
                     - การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม  
                     - เครื่องมือเพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
                     - แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  และรายงานการประเมินตนเอง 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   หารายได้ระหว่างเรียน 
    ผู้ประสานงาน          นางภิรมย์   แสงทอง 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1328  9410 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          จากการที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ในการฟื้นฟู  และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว   ด้วยการสร้างฐานผู้ประกอบการ SMEs    หรือผู้ 
ประกอบอาชีพอิสระใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น    รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ระบบเศรษฐกิจ   ก้าวไปสู่ความมี 
เสถียรภาพ   จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ  สนองตอบ 
นโยบายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการก าหนดเป็น 
นโยบายในการส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกวิชาชีพให้เกิดการสร้าง  
งานที่มีคุณภาพ   เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการฝึกงานภาคปฏิบัติ   ท าให้มีทักษะที่ดี    เกิดการ 
เรียนรู้ในการท างานร่วมเป็นหมู่คณะ  อีกท้ังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย  
          งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  เห็นความส าคัญของการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาจึง  
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น    โดยก าหนดกิจกรรมการรับท า  ผลิต  จ าหน่ายและบริการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  ทักษะ 
ความรู้  และความเข้าใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา    อีกท้ังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง  กล้าแสดงออก  รักงานบริการ  
          3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับ  ไปประกอบอาชีพได้  
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 400 คน  ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
          4.2  งานผลิตผลการค้าที่รับผลผลิต  จ าหน่ายและให้บริการเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภค 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในด้านวิชาชีพ  สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตการท างาน 
          5.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    ได้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา  และครูที่จะเป็นก าลังส าคัญในการร่วม 
พัฒนาโครงการหารายได้ระหว่างเรียน     เพ่ือขยายผลการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
ในวิทยาลัยฯ ต่อไป 

โครงการที่  30 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  นักเรียน  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
           6.2  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  400  คน  ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง  มีรายได้ระหว่างเรียน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับมีความรู้  ทักษะในด้านวิชาชีพ  สามารถน าไปปฏิบัติงานจริง 
           8.2  นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จากการท างาน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการท างานสูงขึ้น 
           8.3  นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีรายได้ระหว่างเรียน 
           8.4  นักเรียน นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และกล้าแสดงออก 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 400 คน  เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง คน 
 จ านวนงานการค้าท่ีนักเรียน นักศึกษาผลิต จ าหน่ายและให้บริการ  เพียง ชิ้นงาน 
 พอต่อความต้องการของตลาด  
เชิงคุณภาพ งานผลิตผลจ าหน่ายผลผลิตและการให้บริการของนักเรียน นักศึกษาเป็นที่ ร้อยละ 
 ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ปีการศึกษา  พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  50,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   จ านวน 400 คน ได้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  เรียนรู้และฝึกปฏิบัต ิ ตะกั่วปุา    50,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ งานจริง มีรายได ้      

รวมเงิน  (เงินอุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน)    50,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     ประเมินความส าเรจ็ของนักเรยีน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบประเมินความพึงพอใจ 
                     - รายงานผลการประกอบธุรกิจ  
 ระยะเวลา 
                     เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางภิรมย์   แสงทอง 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1328  9410 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรม    เพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงความสามารถทางความคิดในเชิงธุรกิจ  และมีประสบ 
การณ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  เพ่ือเป็นรากฐาน  
ที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
          งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ    จึงได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ 1 วิทยาลัย  1 
การบริการ (one product one college)  เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ โดยการจัดตั้ง 
กลุ่มหรือชมรมผู้ประกอบการในการท าธุรกิจ  โดยศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจรจะให้มีความรู้ ในด้าน 
การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน   การตลาด   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  ที่ใช้ความคิด  และความรู้   
ทั้งในรูปแบบขององค์ความรู้เทคโนโลยี  นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  เพ่ือสร้างโอกาส สร้าง 
แรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีดีใน  
อนาคต  โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
          - การส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
          - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
          - การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  
          3.2  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน การตลาด การ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
          3.3  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในเชิงของวิชาการ  และในเชิงปฏิบัติ   ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การท าธุรกิจเพ่ือสามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป  
          3.4  เพ่ือสนับสนุน พัฒนาและศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจรนักเรียน นักศึกษา  สู่การเป็น 
ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ 
          3.5  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ 
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 

โครงการที่  31 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษามีแหล่งฝึกงานทางธุรกิจ  และมีทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
          4.2  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ  มีทักษะการจัดท าแผนธุรกิจและทักษะในการประกอบ  
อาชีพขนาดย่อมมากข้ึน ร้อยละ 60 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกประสบการณ์ในการ 
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
          5.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ การเป็นผู้ประกอบการ   พร้อมเริ่มประกอบธุรกิจของ  
ตนเอง 
          5.3  เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ   อีกทั้งขยายตลาดและสร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  ให้กับ  
ผู้ประกอบการใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาทุกสาขาวิชา   จ านวน  75  คน 
           6.2  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   กลุ่มแม่บ้าน   กลุ่มพัฒนาสตรี   กลุ่ม OTOP   ศิษย์เก่า  ผู้ว่างงาน   และ 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
           6.3  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้รับการอบรม   ให้ค าแนะน า  สร้างโอกาสการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพขนาดย่อมได้อย่างมีคุณภาพ  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน  และได้รับความรู้เพ่ิมเติมในกระบวนการวางแผนธุรกิจ มุมมองทางธุรกิจ และ  
สร้างความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจในอนาคต  
          8.2  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีศักยภาพ  ท าให้เกิดรายได้เป็นของตนเองมากขึ้น 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับการด าเนินชีวิตประจ า  
วัน   และใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
          8.4  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  เป็นก าลังส าคัญในการร่วม 
พัฒนาศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพ่ือขยายผลการสร้างความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  เข้าร่วมโครงการและสามารถจัดตั้ง กลุ่มธุรกิจ 
 กลุ่มธุรกิจอย่างน้อย 5 กลุ่ม  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการใหม่  สร้างเสริม  
 ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนความ  
 คิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เชิงเวลา ระยะเวลา  4  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ทุกสาขาวิชาจ านวน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  75 คน  เข้ารับการ ตะกั่วปุา   30,000  
4. สรุปและรายงานผล    √ อบรมผู้ประกอบการ      

รวมเงิน  (งบสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ)   30,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ติดตามจากการรายงานผลการประกอบธุรกิจ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบประเมินความพึงพอใจ 
                     - รายงานผลการประกอบธุรกิจ  
 ระยะเวลา 
                    เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ต่อเติมโรงจอดรถยนต์บริเวณข้างแผนกวิชาการโรงแรม 
    ผู้ประสานงาน          นายสมพงศ์   พลับทอง 
    ต าแหน่ง                รองผู้อ านวยการฝาุยวิชาการ  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1797 1697 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้  
ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
          ฝุายวิชาการ  จึงไดด้ าเนนิโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์เพ่ิมเติม  จากโรงจอดรถยนต์เดมิ   ทีมี่ขนาด 
4 x 9 เมตร  ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ 3 คัน  แต่เนื่องจากด้วยความยาวของหลังคาที่มีขนาดสั้นกว่าความยาว  
ของรถยนต์ที่น ามาจอดจึงไม่สามารถปูองกันแดดและฝนได้ ดังนั้นเพื่อจะได้เป็นการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์  
จึงควรมีการต่อเติมความยาวของส่วนที่เป็นหลังคาเพ่ิมเติม  ให้มีขนาดเท่ากับรถยนต์  หรือยาวกว่า   พร้อมทั้ง  
ด าเนินการเทพ้ืนปูน  เพื่อให้โรงจอดรถยนต์มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปูองกันไม่ให้รถยนต์ที่น ามาจอดโดยแสงแดด และฝน 
          3.2  เพ่ือเป็นการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          โรงจอดรถยนต์ จ านวน 1 แห่ง  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  มีโรงจอดรถยนต์ส าหรับการบริการให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ หรือผู้ที่มาติดต่องานราชการ 
          5.2  โรงจอดรถยนต์ที่สามารถปูองกันแดดและฝนได้    
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา และผู้ที่มาติดต่อราชาการ 
          6.2  โรงจอดรถยนต์ที่สามารถจอดรถยนต์ได้  จ านวน 3 คัน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : โรงจอดรถยนต์ข้างแผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  โรงจอดรถยนต์ที่สามารถบังแดดและฝนได้ 
          8.2  รถยนต์ที่น ามาจอดในโรงจอดรถยนต์ได้รับการดูและบ ารุงรักษาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
 

โครงการที่  32 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ต่อเติมโครงหลังคาโรงจอดรถยนต์ให้มีความยาวมากข้ึน หลัง 
 - เทพ้ืนปูนในโรงจอดรถยนต์ เพื่อปูองกันดินและทราย หลัง 
เชิงคุณภาพ โรงจอดรถยนต์ที่สามารถปูองกันแดดและฝนได้  พร้อมส าหรับการ หลัง 
 ให้บริการบุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  45,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ฝุายวิชาการด าเนิน วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ   √  การปรับปรุงโรงจอด การอาชีพ    45,000 
3. สรุปและรายงานผล    √ รถยนต์ข้างแผนก ตะกั่วปุา     
     โรงแรมท่ีได้มาตรฐาน      

รวมเงิน    45,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 45,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - สังเกตจากการใช้งาน 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   แข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา  และเป็นเจ้าภาพด าเนินการประกวดพูดสาธิต                  
                       ภาษาอังกฤษ Demonstration  ระดับภาค ภาคใต้ 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอัจฉราภรณ์  ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1062 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายหลักว่า การจัดการอาชีวศึกษา  ต้องท าให้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาชีพ และทักษะความเป็นมนุษย์ จึงจ าเป็น 
ต้องมีการควบคุมประเมิน  และเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาท้ังในระดับชาติ  ระดับสถาบัน  และระดับ 
สถานศึกษา 
         ภารกิจหลักของสถานศึกษา  คือ   สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพกระบวน  
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ต้องเน้นความส าคัญ 
ทั้งความรู้ คุณธรรม  จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม  ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง  และหลักคุณธรรมน าความรู้ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม  สถานศึกษาจึงก าหนด 
ให้นักเรียน  นักศึกษาไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   ทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  
จังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝน   ร่วม
คิด  ร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านความรู้   ความสามารถ   ทั้งด้านวิชาการ 
และทักษะทางวิชาชีพ  เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
          3.3  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   และทักษะพ้ืนฐาน  ใน  
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 
          3.4  เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่อไป  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
         4.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  ระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน  300  คน   เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
         4.2  แผนกวิชาต่าง ๆ  มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแข่งขัน  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 

โครงการที่  33 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่ภาคปฏิบัติ   เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการท างาน  และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง  
ปกติสุข 
          5.2  นักเรียน  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุายในวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90       
           6.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
           6.2  ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความสามารถด้านวิชาชีพ 
          8.4  นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ  ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และ  
การด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
          8.5  ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 
   ด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  
 - นักเรียน นักศึกษา  ได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่ภาคปฏิบัติ   เพ่ือให้เกิดความพร้อมใน  
   การท างานและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  จ านวน 300 คนเข้า การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √  √  ร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตะกั่วปุา    40,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ ทักษะวิชาชีพและได ้      
     เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ      

รวมเงิน    40,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
    ผู้ประสานงาน          นางทัศนีย์  สุวรรณกาญจน์ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 9647 6826 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้  
ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ          
          แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์เป็นแผนกวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตร ที่มีครูผู้ 
สอนจ านวนมาก   เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการท างานและการติดต่อประสานงานกับฝุายต่าง ๆ  จึง  
ควรมีการปรับปรุงห้องท างานของแผนกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสะดวกในด้านการจัดเก็บเอกสาร มีอุปกรณ์  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเอกสาร  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์มีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษาและ  
ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
          3.2  เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่ในการจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นและเอกสารที่ส าคัญของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
          3.3  เพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส าคัญของแผนกในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆตาม 
ความเหมาะสมของบริบท 
          3.4  เพ่ือให้แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์มีวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้งาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  และห้องเรียนประจ าแผนกมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียน  
การสอน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  เอกสารต่าง ๆ ที่มีความส าคัญของครูผู้สอนและของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์   มีการจัดเก็บที่ 
ปลอดภัย  และสะดวกในการหยิบใช้งาน 
          5.2  ครู นักเรียน นักศึกษา  มีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานและการจัดเก็บเอกสาร 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  และห้องเรียนประจ าแผนก 
 

โครงการที่  34 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  การให้บริการของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการจัดการเรียน 
การสอนของครูที่เกิดผลกับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างชัดเจน  
           8.2  ครู นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความสะดวกจากการรับบริการของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสารของแผนกสามัญ สัมพันธ์ รายการ 
เชิงคุณภาพ ห้องพักครู และห้องเรียนประจ าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์มีการปรับ ห้อง 
 ปรุงได้มาตรฐาน และสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ทีมาติดต่อ  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงานปรับปรุง  จ านวน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  20,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาสามัญฯ วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ   √  ด าเนินการจัดซื้อ การอาชีพ    20,000 
3. สรุปและรายงานผล   √  วัสดุอุปกรณ์ในการ ตะกั่วปุา     
     ปรับปรุงแผนก      

รวมเงิน    20,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 2 
    ผู้ประสานงาน          นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้แผนกวิชาช่างยนต์   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้  
ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
          การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียน          
การสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจ 
ใฝุรู้ ใฝุศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน   
          บรรยากาศทางกายภาพ  หรือบรรยากาศทางด้านวัตถุ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ภายใน 
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าดู   มีความสะอาด  มีเครื่องใช้  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่จะ 
ส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกข้ึน  เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม  แสงเข้าถูกทาง   และมีแสงสว่าง 
เพียงพอ    ห้องเรียนจึงนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ  ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนให้ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน   การพัฒนาห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน  สนับสนุนและเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการ 
สอน  ตอบสนองความต้องการให้เพียงพอต่อผู้เรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน อันเป็น 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษา  รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือจัดห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 2  ให้มีความพร้อมรองรับกับการจัดการเรียนการสอน 
           3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องเรียน 
           3.3  เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟูาและแสงสว่างในห้องเรียน 
           3.4  เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 2  มีฝูาเพดาน  มีระบบไฟฟูาแสงสว่าง   มีระบบปรับอากาศในห้องเรียน 
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  รักษาคุณภาพของอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน  
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           5.2  แผนกวิชาช่างยนต์มีสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ปฏิบัติการการเรียนการสอนและมีบรรยากาศที่ดี 
           5.3  ห้องเรียนแผนกช่างยนต์ 2  ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพบรรยากาศที่ได้มาตรฐาน   เอ้ืออานวย
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
           5.4  บรรยากาศในห้องเรียนดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  มีห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ 
           8.2  ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
           8.3  ห้องเรียนได้มาตรฐาน  เอ้ืออ านวยต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ 
ของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนห้องเรียนในแผนกวิชาช่างยนต์ 2  ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ห้อง 
เชิงคุณภาพ - สภาพบรรยากาศห้องเรียนได้มาตรฐาน  เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ ร้อยละ 
   เรียนการสอน  
 - ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงานปรับปรุง  จ านวน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  63,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย     
2. ส ารวจพ้ืนท่ีที่จะปรับปรุง   √  ด าเนินการปรับปรุง การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  ห้องเรียนอาคาร ตะกั่วปุา    63,000 
4. สรุปและรายงานผล   √  ช่างยนต์ 2       

รวมเงิน    63,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 63,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                      เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ 
    ผู้ประสานงาน          นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้แผนกวิชาช่างยนต์   โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้  
ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
          การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียน          
การสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจ 
ใฝุรู้ ใฝุศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน  ห้องเรียนจึงนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ 
ส าคัญ  ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  การจัดสภาพแวดล้อมในชั้น 
เรียน   การพัฒนาห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน  สนับสนุนและเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน   ตอบสนอง 
ความต้องการให้เพียงพอต่อผู้เรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  อันเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
          ปจัจบุนัระบบการจัดการเรียนการสอนในหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ของแผนกวิชาช่างยนต์ยังไม่มีการตกแตง่  
ให้มีบรรยากาศท่ีได้มาตรฐาน   ท าให้ผู้ที่เข้าใช้บริการไม่ประทับใจ    ดังนั้น ทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงได้จัดท า  
โครงการนี้ขึ้น  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์สู่มาตรฐานในการจัดตกแต่งห้อง  
ศูนย์การเรียนรู้ และการท างานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ  
งานและสามารถอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใช้การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา  
ช่างยนต์ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ   มีห้องเรียนเฉพาะทาง  ตาม 
มาตรฐานของ สอศ.  และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับกับจ านวนนักเรียนนักศึกษา  
           3.2  เพ่ือให้แผนกวิชาช่างยนต์มีห้องศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อนวัตกรรม และสารสนเทศท่ีทันสมัย  
           3.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีห้องที่มีบรรยากาศที่ดี  สามารถใช้สื่อนวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนมาอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
           3.4  เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  จัดท าระบบไฟฟูาแสงสว่าง 
 

โครงการที่  36 
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           4.2  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
           4.3  จัดท าโฟมบอร์ดสารสนเทศ 
           4.4  ติดฟิลม์กรองแสงบานประตูและกระจก 
           4.5  ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ 2   ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพบรรยากาศ และมีโสตทัศนู 
ปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน   เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
          5.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยผ่านสื่อนวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย  และมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          5.3  ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ใช้ฝึกอบรมประชาชนส าหรับการจัดการการสอนหลักสูตร 
วิชาชีพระยะสั้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ 1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้อง ศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ 1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  มีห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย  จ านวน 1 ห้อง 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  มีความรู้เพิ่มขึ้น  จากการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการ 
สอนจากห้องศูนย์การเรียนรู้ 
          8.3  ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ได้มาตรฐาน  เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน ส่ง 
ผลโดยตรงต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน 
          8.4  สามารถสร้างความเชื่อถือ  ศรัทธา ให้กับสถานประกอบการ  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัด 
การศึกษา ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 1 ห้อง  ได้รับการ ห้อง 
 พัฒนาให้มีสภาพบรรยากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยผ่านสื่อนวัตกรรม และข้อมูล ร้อยละ 
 สารสนเทศที่ทันสมัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงานปรับปรุง  จ านวน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  45,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย     
2. ส ารวจพ้ืนท่ีที่จะปรับปรุง   √  ด าเนินการปรับปรุง การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ ห้องศูนย์การเรียนรู ้ ตะกั่วปุา    45,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ให้ได้มาตรฐานสอศ.      

รวมเงิน    45,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 45,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
    ผู้ประสานงาน           นายปฏิพัทธ์  ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  ได้เปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมี  
ลักษณะภูมิทัศน์และบรรยากาศรอบ ๆ อาคารเรียนไม่สวยงาม จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดูสวยงาม  
ยิ่งขึ้น  เพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังมีสภาพและบรรยากาศที่ดี มีความร่มรื่น  และมีความเป็นระเบียบเรียบ  
ร้อย  เป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ  
          ดงันัน้จงึจ าเป็นจะตอ้งปรับปรงุ พัฒนาภูมิทัศนบ์รเิวณรอบ ๆ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่ตลอดเวลา   ทางแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังได้เห็นถึงความส าคัญจึง  
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อปรับปรุง พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังให้มีความสะอาด  
ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นที่ประทับใจแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในแผนก  ซึ่งสอดคล้อง  
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับ  
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่   ด้านครุภัณฑ์  และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา    
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง   ให้ดู 
ร่มรื่น สวยงามมากยิ่งข้ึน 
          3.2  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐานภายในวิทยาลัยฯ 
          3.3  เพ่ือพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังให้น่าอยู่   มีความสวยงาม   มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการ 
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          สภาพภูมิทัศนบ์รเิวณรอบ ๆ อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง ร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงและ 
พัฒนาให้มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าอยู่ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศนภ์ายในวิทยาลัยฯ  มีบรรยากาศทีเ่หมาะสม  เอ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอน 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 

โครงการที่  37 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           สภาพภูมิทัศนร์อบ ๆ อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 8.1  อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพดีและปลอดภัยมีบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม 
          8.2  ภูมิทัศน์รอบ ๆ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีสภาพที่ร่มรื่น น่าอยู่   
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          8.3  ยกระดับมาตรฐานด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์บริเวณแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง ร้อยละ  ร้อยละ 
 90 ได้รับการพัฒนาให้มีบรรยากาศน่าอยู่  สะอาด  เรียบร้อย  
เชิงคุณภาพ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์บริเวณแผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง มี ร้อยละ 
 บรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงานปรับปรุง  จ านวน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  8,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาช่างไฟฟูา วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ   √  พัฒนาภูมิทัศน์รอบ การอาชีพ    8,000 
3. สรุปและรายงานผล   √  อาคารเรียน  ตะกั่วปุา     

รวมเงิน    8,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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 ระยะเวลา 
                  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงระบบไฟฟูา และแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่อาคารเรียน 
    ผู้ประสานงาน          นายปฏิพัทธ์  ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                หัวหนา้แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เนือ่งจากระบบไฟฟูาของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา   มีการใช้งานมากกว่า 19 ปี    ท าให้มีการเสื่อม  
สภาพ และหมดอายุการใช้งาน   ส่งผลให้เกิดไฟฟูาลัดวงจรและไม่สามารถใช้ไฟฟูาได้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก  
การใช้ไฟฟูามากเกินก าลังที่อุปกรณ์ไฟฟูาจะรับได้   เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและ  
ลดความเสี่ยง จึงควรด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาภายในวิทยาลัยฯ และอาคารเรียน  เพื่อสร้างความปลอด  
ภัยให้กับครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา   พร้อมกับเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ  
บุคคลกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศ  
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้านฐาน  
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ระบบไฟฟูาของวิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
          3.2  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟูาที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
          3.3  เพ่ือสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
          3.4  เพ่ือเป็นการให้บริการกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในทุกฝุาย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ระบบไฟฟูาของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา และตามอาคารเรียนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
ที่ดีข้ึน ร้อยละ 100 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ระบบไฟฟูาของวิทยาลัยฯ  และอาคารเรียนมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน  
          5.2  อาคารเรียน และอาคารอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ระบบไฟฟูาจะมีความปลอดภัยมากขึ้น  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ปรับปรุงระบบไฟฟูาของวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนต่าง ๆ  
          6.2  อาคารเรียน และอาคารอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ไฟฟูาเพ่ือจะได้ลดความเสี่ยงและเกิดความปลอดภัยใน  
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

โครงการที่  38 



156 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีระบบไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
           8.2  เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ  และลดความเสี่ยงต่าง ๆ 
           8.3  บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีไฟฟูาใช้งานได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดอันตรายในการใช้งาน  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟูาของวิทยาลัยฯ  และอาคารเรียนต่าง ๆ  ให้ แห่ง 
 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ การใช้งานระบบไฟฟูาในอาคารเรียนและอาคารอ่ืน ๆ ที่มีความ ร้อยละ 
 ปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 100  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาช่างไฟฟูา วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ ส ารวจ ด าเนินการ การอาชีพ    5,000 
3. สรุปและรายงานผล    √ ปรับปรุงระบบไฟฟูา ตะกั่วปุา     

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                      เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวอัจฉราภรณ์   ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้แผนกวิชาการโรงแรม  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1067 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไป  
ปฏิบัติ   เพราะมีความเชื่อท่ีว่าถ้าห้องเรียนมีคุณภาพแล้วก็ย่อมหมายถึงโรงเรียนมีคุณภาพด้วยเช่นกัน   ดังนั้น  
การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพครูเป็นปัจจัยส าคัญ  ครูจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ออกแบบการจัดการ    
เรียนรู้อิงมาตรฐาน (BWD) ใช้ ICT เพื่อการสอนและการสนับสนุนการสอน ท าการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) และ 
สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 
          เพ่ือสนองแนวคิดของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิารท่ีเน้นใน  
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าถึงคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการเรียน  
การสอนให้ทันสมัย ทางแผนกวิชาการโรงแรมจึงได้ด าเนินการพัฒนาห้องเรียนไปสู่ห้องเรียนคุณภาพในปัจจุบัน  
และอนาคต   โดยได้ก าหนดมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของห้องเรียนคุณภาพขึ้น   ให้ครูใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนา  
ห้องเรียนของตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ที่มีคุณภาพ  ส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  พัฒนาตนเอง    อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของ  
ผู้เรียนและสถานศึกษาได้มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ  
           3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
           3.3  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
           3.4  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนภายในชั้นเรียน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           ห้องเรียนมาตรฐาน   จ านวน 1 ห้อง   ที่มีอุปกรณ์  สื่อในการจัดการเรียนการสอน และมีความพร้อม 
ส าหรับการให้บริการทางด้านการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
           5.2  ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนการสอน  
           5.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการทางด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 

โครงการที่  39 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  ห้องเรียนมาตรฐาน  แผนกวิชาการโรงแรม จ านวน 1 ห้อง  
           6.2  ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม    จ านวน  150 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : แผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ห้องเรียนมาตรฐานของแผนกวิชาการโรงแรม  จ านวน 1 ห้อง 
           8.2  ห้องเรียนมีความสวยงาม  มีมาตรฐานและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
           8.3  การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
           8.4  นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
           8.5  นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการทางด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องเรียนแผนกวิชาการโรงแรม  จ านวน 1 ห้อง    ได้รับการพัฒนา ห้อง 
 ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและมีความพร้อมส าหรับการให้บริการทาง  
 ด้านการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา  
เชิงคุณภาพ - การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรม  มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
   ได้คุณภาพ มาตรฐาน  
 - นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการทางด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่ม ร้อยละ 100 
   ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน 5 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  50,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาโรงแรม วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ   √  พัฒนาห้องเรียนให ้ การอาชีพ   50,000  
3. สรุปและรายงานผล    √ มีคุณภาพ  1 ห้อง ตะกั่วปุา     

รวมเงิน (งบโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ)   50,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                      เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
    ผู้ประสานงาน           นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                  หัวหนา้งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                   0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ  พุทธศักราช 2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาท้ังด้าน 
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่ 
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีความรู้ในแขนงวิชาชีพของตนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค    
และระดับเทคโนโลยีให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี   ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าวนั้น   ผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีก็ข้ึนอยู่กับคุณภาพการสอนของครูผู้สอนด้วยประการ  
หนึ่ง     ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน   ท าให้ทราบถึงระดับ  
ความพึงพอใจของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง   ที่มีการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแง่มุม 
ต่าง ๆ  ที่สัมพันธ์กัน    ให้ผู้เรียนเกิดความคิดและน าความคิดรวบยอดไปสร้างความรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
ในชีวิตประจ าวันของตนเอง   รวมทั้งปัญหาของสังคมในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง   
           งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้เล็งเห็นความส าคัญในจุดนี้  จึง 
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือเป็นการพัฒนาครู อาจารย์  
ผู้สอน  จะได้เพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน แนวคิดการบริหารจัดการ นวัตกรรมต่าง ๆ   
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตลอดจนเพื่อเป็นโอกาสในการ  
ปรับปรุง  มาตรฐานการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ของแต่ละแผนกวิชา  อันจะส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ได้จบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ   สถาบันการศึกษาในระดับ  
สูงต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา  ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
           3.2  เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ  มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ  
ครูให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  แบบประเมินความพึงพอใจ   จ านวน  500  ชุด 
           4.2  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
 

โครงการที่  40 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครู อาจารยผ์ูส้อน   ไดน้ าผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   ใช้เป็นข้อมูลในการ 
พัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอนครบทุกรายวิชา  เปน็รายบคุคลทุกภาคเรยีน  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ครผูู้สอนได้รับทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดเรียนการสอน  
          8.2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนของครู อาจารย์ที่ได้รับการประเมิน มีการพัฒนาทักษะทางด้าน 
เทคนิคการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
          8.3  ประสิทธิผลจากการประเมินความพึงพอใจ   ท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี  
คุณภาพในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา  ต่อคุณภาพการ  ร้อยละ 
 จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชา ร้อยละ 90  ของครูที่  
 ผ่านการประเมิน  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของครูที่ได้รับการประเมิน   มีการพัฒนาการเรียนการ ร้อยละ 
 สอนที่ดีข้ึน  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน 3 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    จัดท าแบบสอบถาม วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  จ านวน 500 ชุดโดย การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ รวบรวมและวิเคราะห์ ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ความพึงพอใจผู้เรียน      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
    ผู้ประสานงาน          นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เข้าสู่  
มาตรฐานสากล  และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559   มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   ที่ต้องมีการพัฒนารายวิชา  หรือก าหนดรายวิชาใหม่   หรือ 
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติม  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน  
          ด้วยเหตุนี้  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ที่มีหน้าที่ใน  
การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  จึง 
ต้องเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรง 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  รองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา    และการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษา  ในระดับอาชีวศึกษา   ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล  
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมภาคีเครือข่าย  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  ครู   เพ่ือ 
ร่วมกันวางแผน  สร้างกลไก  ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ    และมี  
สมรรถนะเป็นที่ต้องการ   สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค  และระดับสากลต่อไปในอนาคต  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
           3.2  เพ่ือให้ผู้รองรับตลาดแรงงาน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ตรงตามความต้องการของสถาน  
ประกอบการ 
           3.3  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ   ที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของสถานประกอบการ 
          3.4  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  ให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น   และสอด  
คล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
          3.5  เพ่ือน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          3.6  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  ตรงตามความต้องการของสถาน  
ประกอบการ 
 
 
 

โครงการที่  41 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 รายวิชา 
           4.2  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
           4.3  ทดลองหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 รายวิชา 
           4.4  ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  
รายวิชา ระดับแผนกวิชา 
          5.2  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา ระดับแผนกวิชา   ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
          5.3  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา ที่ทดลองใช้และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
          5.4  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา ที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา ผ่านการประ 
เมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา (ภาคีเครือข่าย   สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  
คร)ู  จ านวน  50  คน 
          6.2  แผนการเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ  จ านวน 5 สาขาวิชา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
          8.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ภาคีเครือข่าย  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง    มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล  
          8.3  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้   และมีทักษะ  มี 
สมรรถนะอาชีพสู่สากล 
          8.4  ครูผู้สอนและสถานประกอบการ  ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ที่ได้รับการพัฒนาไปจัด 
การเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับ  
หลักสูตร 
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           8.5  นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามมาตรฐาน     และคุณภาพตรงตามความ 
ต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการสู่สากล 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา (ผู้บริหาร ครู  ภาคี คน 
   เครือข่าย  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง)  จ านวน  50  คน  
 - ครู นักเรียน นักศึกษาได้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับ ร้อยละ 100 
   การพัฒนาแล้ว  
เชิงคุณภาพ - หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา ร้อยละ 100 
   ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 - หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา   ที่ทดลองใช้มี  
   ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
 - หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา  ที่ได้รับการพัฒนา  
   ระดับแผนกวิชา  ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน 3  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ตัวแทนของวิทยาลัย วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ภาคีเครือข่าย สถาน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ ประกอบการผู้ปกครอง ตะกั่วปุา    10,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ร่วมจัดท าหลักสูตรฯ      
     ระดับแผนกวิชา      

รวมเงิน    10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดโครงการ  
                     - รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ 
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 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรแล้ว 
                     - รายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาผู้เรียน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
    ผู้ประสานงาน           นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือสอดคล้องตามหลักพระ  
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 22  ที่ว่า   “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน  
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา  
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นั้น   นอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่  
โดยตรงของสถานศึกษา  และหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว    จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝุายที่  
เกี่ยวข้อง  จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด     สถานศึกษามีภาระหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ และการวิจัยทางการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ  ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
ฝุายวิชาการ   จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนขึ้น   เพ่ือมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความ  
เปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  ให้มีประ  
สิทธิภาพสูงสุด    ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุก  
ด้านได้อย่างดียิ่ง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกแผนกวิชา 
          3.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
          3.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน  ในการปรับปรุงการเรียน การสอน  และพัฒนาความรู้   ความ 
สามารถในด้านการสอน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ครูผู้สอนของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา ไดร้ับการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนครบทุกคน  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครูผู้สอนของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปา  มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอน  ให้เกิดประ 
สิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ครูผู้สอนของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  จ านวน 25 คน  ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 

โครงการที่  42 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน  
การสอน  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา 
          8.2  เป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอน  มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 25 คน  ได้รับการ คน 
 นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนครบทุกคน  
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีการพัฒนากระบวนการจัด ร้อยละ 100 
 การเรียนการสอน  สามารถน าข้อชี้แนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ   
 มาพัฒนาปรับปรุงตนเองได้  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูผู้สอนจ านวน 25 วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √ √  คน  ได้รับการนิเทศ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √  √ การจัดการเรียนการ ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ สอน      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศ / การสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
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 ระยะเวลา 
                      เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
    ผู้ประสานงาน          นายชัยธวัช   สุขสมัย 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1041 6818 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         ตามมาตรา 6   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา   การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น 
การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ   ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และแผนการศึกษา 
แห่งชาติ   เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี    รวมทั้ง 
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ 
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล  และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ 
และสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ  หรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้  คุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย  3 ด้าน  คือ 
1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
          การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นการจัดการ 
ศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญ    
และสายอาชีพ เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย     
และสายอาชีพไปพร้อมกัน   ทั้งนี้ได้มีก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีท าความตกลงร่วมมือกัน ระหว่าง 
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนมัธยมศึกษา  กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   โดยมีกลุ่มเปูา 
หมาย คือ สถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน    ราชประชานุ
เคราะห์  การศึกษาสงเคราะห์   และสถานศึกษาทั่วไปทีม่ีนักเรียนต้องการเรียน 2 ระบบ)    ส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว   จึงได้จัดให้มีการศึกษาท่ีหลากหลาย     
ทั้งนี ้  เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ  ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ที่มีความ 
ประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร     ผู้เรียนสามารถส าเร็จ 
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  และหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน   จึงได้จัดท าโครง 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตาม  
ความถนัดและความสนใจ 
 
 

โครงการที่  43 



171 
 
           3.2  เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่
ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
           3.3  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ   ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษา ทั้ง  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          4.2  ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา   กับสถานศึกษาในสังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย   
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อย่างน้อย 2  สถานศึกษา 
          4.3  พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)  อย่าง 
น้อย 2  หลักสูตร 
          4.4  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีปริมาณจ านวนผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
          5.2  มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัด 
การศึกษาทวิศึกษา 
          5.3  มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)   ที ่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
          5.4  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาสามารถผลิตก าลังคนในระดับฝีมือ    ที่ได้มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่า  100  คน 
          6.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่น้อยกว่า 2 แห่ง  ที่จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการ  
สอนแบบทวิศึกษา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  
           7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
           7.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดพังงา   
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ประเทศชาติได้ก าลังคนระดับฝีมือ  ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ   ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด  
แรงงาน 
          8.2  มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เข้าร่วมการจัด 
ศึกษาทวิศึกษา 
           8.3  มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วม   หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา) ที ่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
          8.4  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสได้รับการศึกษาท้ังประเภทสามัญศึกษา และประเภท  
อาชีวศึกษา ควบคู่กันไป   เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ คน 
   ไม่น้อยกว่า 100 คน  
 - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ไม่น้อยกว่า 
   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2  แห่ง 
 - พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  และมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่า 
   ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 2 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 
   วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส าเร็จการศึกษา  มีความรู้ ร้อยละ 80 
   พ้ืนฐานด้านอาชีพ  เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ  
 - มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ร้อยละ 80 
   ตอนปลาย (ทวิศึกษา)   ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
   ประกอบการและสถานศึกษา  
เชิงเวลา ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.  3 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานภายในวงเงินที่ก าหนด 224,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



173 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียนระดับมัธยม - วิทยาลัยการ     
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  √   ศึกษาตอนปลายที่ม ี   อาชีพตะกั่วปุา     
3. ประชุมคณะกรรมการ  √ 

 
 ความประสงค์  ที่จะ - สถานศึกษาใน     

    มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ   
 

 เรียนควบคู่ไปกับ   สังกัด สพฐ.     
4. ด าเนินการเรียนการสอน   √ √ หลักสูตร ปวช.   จังหวัดพังงา   224,100  
5. รายงานผลการด าเนินงาน    √       

รวมเงิน   224,100  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 224,100 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                    - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                    - การสังเกตหรือการสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือ 
                     - รายงานผลการเรียน 
                     - แบบติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 ระยะเวลา 
                      ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                       ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอัจฉราภรณ์  ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1062 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           ดว้ยนโยบายและยทุธศาสตรข์องส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการยกระดบัคุณภาพ 
ผู้เรียน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  
ทางการศึกษา ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษา 
อังกฤษ และระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
          การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา   ที่จะจบระดับชั้น  
ปวช. 3 และ ปวส. 2   โดยจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ซึ่งเป็นการสอบ 
วัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษา  ในการที่จะทราบมาตรฐาน 
การเรียนการสอนของครู และนักเรียน นักศึกษา     ผลการทดสอบ V-NET    สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง  
พัฒนาการเรียนการสอนของครู   อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสูงขึ้น   และผล 
การสอบ V-NET  สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วย   
           วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา   ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ 
เห็นถึงความส าคัญของ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)   ดังนั้น เพ่ือเป็นการ 
เตรียมความพร้อม  ก่อนจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)   ซึ่งเป็นนักเรียน  
นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  ภาคเรียนสุดท้าย ได้ทบทวนความรู้ทักษะและความเข้าใจรวบยอด งาน 
วัดผลและประเมินผล จึงจัดท าโครงการเตรียมพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)    ให้ผู้เรียนในด้านความรู้   ความคิดทักษะวิชาชีพ    และความพร้อมในการปฏิบัติตน  ก่อนทดสอบ  
ระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐานก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
         3.1  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น  
สูง (ปวส. 2) 
          3.2  เพ่ือยกระดับคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ให้สูงยิ่งขึ้น  
          3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางในการท าข้อสอบ  ก่อนที่จะ  
เข้ารับการทดสอบจริง    
 

โครงการที่  44 
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           3.4  เพ่ือชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติตน ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ  ด้านอาชีว 
ศึกษา (V-NET) ให้การทดสอบจริงบรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)  จ านวน 149  คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)   ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ   ด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  และสามารถท าระดับคะแนนในการสอบได้สูงยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)  จ านวน 149  คน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวนความรู้  ทักษะและกระบวนการคิดตามหมวดวิชา  เพ่ือความพร้อม  
ก่อนเข้าทดสอบจริง 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2) มีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และสามารถท าคะแนนใน
การสอบได้สูงขึ้น 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2) เข้าใจถึงหลักเกณฑ์   วิธีการ   และแนวทางในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- 
NET) 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)  จ านวน  149  คน  ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน คน 
 149 คน  เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบฯ  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และระดับชั้น ปวส. 2  ได้เข้าใจ ร้อยละ 
 ถึงเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ ด้าน   
 อาชีวศึกษา (V-NET)   
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน 2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ปวช. 3 และปวส. 2 การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √    เข้ารับการติว เพื่อ ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   เตรียมความพร้อม      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ระยะเวลา 
                      เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   น านักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอัจฉราภรณ์  ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                  หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1062 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           ตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล    และกระทรวงศึกษาธิการ    ไดก้ าหนดนโยบาย   เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. 2555 - 2569  ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา   โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)  มีอ านาจ 
หน้าที่หลักในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ   ได้มีการจัดสอบ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   เพ่ือเป็นการวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของ 
สถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)    ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตามมาตรฐานการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน ข้อที่ 2 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  โดยการใช้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   ในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
          การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา   ที่จะจบระดับชั้น  
ปวช. 3 และ ปวส. 2   โดยจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ซึ่งเป็นการสอบ 
วัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษา  ในการที่จะทราบมาตรฐาน 
การเรียนการสอนของครู และนักเรียน นักศึกษา     ผลการทดสอบ V-NET    สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง  
พัฒนาการเรียนการสอนของครู   อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสูงขึ้น   และผล 
การสอบ V-NET  สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วย  วิทยาลัยการอาชีพ 
ตะกั่วปุา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือน านักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  
           3.2  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
           3.3  เพ่ือน าผลการทอสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  
           3.4  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

โครงการที่  45 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)  จ านวน 149  คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)   รับการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และสามารถท าระดับคะแนนในการสอบได้สูง 
ยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           นักเรียน นักศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. 2)  จ านวน 149  คน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคพังงา   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
สูง (ปวส.2) เข้ารับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และสามารถท าคะแนนในการสอบได้สูงขึ้น 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  จ านวน  149  คน  เข้ารับการทดสอบทุกคนและ  
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
          8.3  ผลการทดสอบน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน คน 
 149 คน  เข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน ร้อยละ 
 149 คน  เข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
 และผ่านเกณฑ์การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน 1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  8,940  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ปวช. 3 และปวส. 2 การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √    149 คน  เข้ารับการ ตะกั่วปุา    8,940 
4. สรุปและรายงานผล  √   ทดสอบ (V-NET)      

รวมเงิน    8,940 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,940 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                     - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ระยะเวลา 
                    เดือนธันวาคม  2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวอัจฉราภรณ์  ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1062 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ได้ระบุให้สถานศึกษาทุกระดับให้มีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาชีพของ 
สาขาวิชาในสาขาที่เรียน  และสามารถน าความรู้ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม  และตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  
2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557   นักเรียน นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อลงทะเบียนครบทุกราย 
วิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    โดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร 
ที่เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพ และมาตรฐานของนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  
          เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว    งานวัดผลและประเมินผลจึงจัด 
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น ให้กับผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.   ครอบคลุมตามสมรรถนะ  ตาม 
มาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิการอาชีวศึกษา   ทั้งนี้การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะช่วยยกระดับ 
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินภาคความรู้และปฏิบัติให้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ  
           3.2  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและวิธีการในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 
           3.3  เพ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาก่อนจบหลักสูตร 
           3.4  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
           3.5  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีเครื่องมือส าหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพ    ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค 
ปฏิบัติทุกวิชา 
           4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีข้อสอบที่ได้มาตรฐานแบบอิงฐานสมรรถนะ  ไว้ใช้ในการวัดและ 
ประเมินผลในการเรียนการสอน 
           4.3  นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานทีล่งทะเบียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงการสร้างหลักสูตร เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนด 
 

โครงการที่  46 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีเครื่องมือส าหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          5.2  นักเรียน นักศึกษา   ที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จะมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพ   ตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร  และนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
          5.3  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานต้องสอบผ่านเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าสอบ 
          5.4  นักเรียน นักศึกษาได้รับใบรับรองผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
สูง  (ปวส. 2)   ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน   จ านวน 120 คน 
          6.2  นักเรียน นักศึกษาที่จบหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ทางการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยฯ มีข้อสอบที่ได้มาตรฐานแบบอิงฐานสมรรถนะที่จะน าไปใช้วัดและประเมินผลการเรียน  
การสอนกับนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาที่สอบ 
 8.2  นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามสมรรถนะอาชีพของหน่วยงาน ที่เป็น 
ที่ยอมรับ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ได้มากยิ่งขึ้น 
          8.4  วิทยาลัยฯ สามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาได้  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา เข้ารับ คน 
   การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือส าหรับสอบวัดมาตรฐานรายวิชาและวิชาชีพ ร้อยละ 
   ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
 - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเข้า ร้อยละ 
   รับการทดสอบและสามารถทดสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  35,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษาท่ี วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   จะจบหลักสูตร ต้อง การอาชีพ     
3. ประชุมก าหนดมาตรฐาน  √   ผ่าน  การทดสอบ ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ  √   มาตรฐานวิชาชีพทุก     35,000 
5. สรุปและรายงานผล   √  คน      

รวมเงิน    35,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 35,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                    การสังเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. 
 ระยะเวลา 
                    จ านวน 3 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวยิ่งลักษณ์   เลิศกมลานันท์ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานวิทยบริการและห้องสมุด โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 3638 5329 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ห้องสมุดเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทีทั่นสมัยมีมาตรฐาน ตลอด 
จนการให้บริการที่มีคุณภาพ  และเป็นแหล่งความรู้แห่งวิทยาการต่าง ๆ   เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง  ทั้งด้านการศึกษา   สังคม  วัฒนธรรม  และสติ  
ปัญญา   ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  บรรลุเปูาหมายและสามารถด าเนินงานเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
          ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดขึ้น เพื่อ 
จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด   สร้างความสะดวกในการบริการค้นคว้า  และแสวง  
หาความรู้แก่ผู้มาใช้บริการในการได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นจะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุ  
ครุภัณฑ์มาใช้ในงานห้องสมุดให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ 
ห้องสมุดอีกด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดให้เกิดความสมบูรณ์และทันสมัย 
           3.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด  อ านวยความสะดวกแก่ ครู  บุคลากร นักเรียน  
นักศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุด  
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          จ านวนครู  บุคลากร และนกัเรยีน นักศึกษาท่ีเข้าใช้บรกิารห้องสมุด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ระดบัความพึงพอใจและความสนใจของผู้มาใช้บรกิารห้องสมุด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ครู  บุคลากร  นกัเรยีน นักศึกษา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 
 

โครงการที่  47 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  การให้บริการของห้องสมุดมีความสมบูรณ์  และทันสมัย 
           8.2  ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้รับความสะดวกจากการใช้บริหารห้องสมุด 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ พัฒนาระบบการให้บริการของห้องสมุดให้มีความทันสมัย ห้อง 
เชิงคุณภาพ ระบบการให้บริการของห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ อ านวยความ ร้อยละ 
 สะดวกแก่ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  90,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานวิทยบริการฯ วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ   √  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ การอาชีพ    90,000 
3. สรุปและรายงานผล    √ เพื่อน ามาปรับปรุง ตะกั่วปุา     

รวมเงิน    90,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 90,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสังเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 ระยะเวลา 
                      ตลอดปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
    ผู้ประสานงาน          นายปฏิพัทธ์   ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
          การจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   และ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา 
ชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ าเป็นต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการ อย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน 
ในหลักสูตรปกติ และฝึกอาชีพไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเวลาเรียนตลอดหลักสูตรในระบบทวิภาคี  ในแต่ละปีการ 
ศึกษา   การฝึกอาชีพเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการเพื่อเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่เป็น  
ประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ  ช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงในสถาน 
ประกอบการ   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ตลอดจนทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างาน     
นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น  และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และท่ีส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการ 
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
          ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการปฐมนิเทศ และสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการขึ้น   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม อบรม   ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในสถาน  
ประกอบการจริงให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ และการสัมมนาร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา 
ที่ออกฝึกอาชีพจากทุกสถานประกอบการ  ร่วมกับครูฝึกจากสถานประกอบการ  ครูนิเทศ   หัวหน้าแผนกวิชา   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
และรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  โดยจัดด าเนินการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสรุปบริบทของสภาพการ 
ฝึกอาชีพในแต่ละภาคเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาส าหรับการจัดการฝึกงานในครั้งถัดไป ให้มีผลสัมฤทธิ์ตาม  
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนออกฝึกอาชีพ  
          3.3  เพ่ือชี้แจงระเบียบวินัย  และแนวทางการปฏิบัติตนในหน่วยงาน / สถานประกอบการ 
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกอาชีพจากสถานประ 
กอบการต่าง ๆ 
          3.5   เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง  และ
น าไปสู่การแก้ไขต่อไป   
          3.6  เพ่ือสรุปผล  ประเมินผล   รายงานการน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานของนักเรียน  นักศึกษา  
ประจ าภาคเรียน 
 

โครงการที่  48 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ  
และร่วมสัมมนาหลังจากฝึกอาชีพทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
           4.2  หน่วยงาน / สถานประกอบการ   รับนักเรียน นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการใน 
การฝึกปฏิบัติงาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษา   ครูนิเทศ   ครูฝึกในสถานประกอบการ  มีความพร้อม และทราบถึงแนวทาง 
การปฏิบัติตน  จัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนและหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง   
          5.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีวัตถุประสงค์ 
ของการฝึกอาชีพ   และสามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ  รวมถึงสามารถบันทึกการฝึกอาชีพและจัดท า  
รายงานเพื่อเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้ 
          5.3  นักเรียน นักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี   เข้าใจแนวทางการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบ 
การ   มีแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา 
          5.4  นักเรียน นักศึกษา  ครูนิเทศ  ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอาชีพ ข้อดี  
ข้อเสีย ของฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการจริง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และครูนิเทศ  จ านวน 290 คน/ภาคเรียน 
          6.2  ปฐมนิเทศ  และจัดสัมมนานักเรียน นักศึกษา ก่อนและหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา  ครูนิเทศ  จ านวน 290 คน  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการด าเนินการ
และรับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ  ก่อน 
ออกฝึกอาชีพ   จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  และได้ประสานความสัมพันธ์กับ 
สถานประกอบการ ได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  ต่อการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รู้และเข้าใจกฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล  และทราบวิธีการติดต่อวิทยาลัยฯ  เมื่อต้องการ 
สอบถามหรือแจ้งปัญหา   
          8.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง  และเตรียมตนเองเพ่ือให้พร้อมในการออกไปฝึกอาชีพ 
          8.4  นักเรียน  นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบ   ไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน   เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน   ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และ 
สถานประกอบการต่อไป 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 
 จากจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องออกฝึกอาชีพทั้งหมด  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาทราบรายละเอียด และขั้นตอนการปฏิบัติตน การ คน 
   จัดเตรียมเอกสาร  ก่อนและหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
 - นักเรียน นักศึกษา  ได้ถ่ายทอด   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ คน 
   การฝึกอาชีพจากสถานประกอบการแต่ละแห่งที่มีความหลากหลาย  
   สรุปเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ตรง       
 - ครูนิเทศ  ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น   เพื่อน ามาปรับ ร้อยละ 
   ปรุง   พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของ  
   ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    - ปฐมนิเทศ นร.นศ. วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √    ก่อนออกฝึกอาชีพ การอาชีพ     
3. ประชุมวางแผนงาน √  √    จ านวน 1ครั้ง / ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √   ภาคเรียน     5,000 
5. สรุปและรายงานผล  √  √ - จัดสัมมนา หลังฝึก      
       อาชีพจ านวน 1 ครั้ง      
       /ภาคเรียน      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การนิเทศติดตาม 
                     - สัมมนาหลังฝึกอาชีพ 
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 เครื่องมือ 
                     - แบบรายงานการนิเทศ 
                     - แบบประเมินการฝึกอาชีพ 
                     - สรุปผลการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ และสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ 
 ระยะเวลา 
                     จ านวน 2 ภาคเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประชุมผู้ปกครอง  และสัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคี 100% ก่อนเข้าฝึกอาชีพ 
                       ในสถานประกอบการ 
    ผู้ประสานงาน          นายปฏิพัทธ์   ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           การศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน  ระหว่างสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา  กับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ   ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการ 
สอน  การวัดและการประเมินผล   โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ   มีแนวทางการศึกษาโดยสถานศึกษาจัดสอนรายวิชา 
ในสถานศึกษาตามแผนการเรียน   และสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพ   ในสถานประกอบการตามแผนการฝึก 
อาชีพ  โดยระยะเวลาการฝึกอาชีพจะยาวนานกว่าการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ   ในการ 
ด าเนินงานก่อนการฝึกอาชีพ จ าเป็นต้องจัดการ ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และข้อตกลงต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา  ข้อบังคับสถานประกอบการ  แนว 
ทางการเรียนการสอนสถานศึกษา    และการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   ผู้รับผิดชอบและการดูแลผู้เรียน  
ขั้นตอน    วิธีการบันทึกการฝึกอาชีพในคู่มือนักเรียน     และการประพฤติปฏิบัติ  ขณะที่ฝึกอาชีพอยู่ในสถาน 
ประกอบการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าในในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกอาชีพ  ทราบรายละเอียด  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา  รวมถึงการกรอกข้อมูลอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก  
อาชีพในสถานประกอบการ 
           3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา   เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกอาชีพ   ทราบรายละเอียดและ 
ขั้นตอนการฝึกอาชีพ 
           3.3  เพ่ือชี้แจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนในหน่วยงาน / สถานประกอบการ 
           3.4  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 และปวส. 1 ทุกสาขาวิชา  และผู้ปกครอง จ านวน 286 คน 
เข้าร่วมโครงการ 
           4.2  นักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจต่อวัตถุ 
ประสงค์ของการฝึกอาชีพ กรอกข้อมูลอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ  
 

โครงการที่  49 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย  และสามารถปฏิบัติตนในหน่วยงาน สถานประกอบการ  
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ  
          5.2  วิทยาลัยฯ น าความคิดเห็นของผู้ปกครองมาท าการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษา ระดบัชัน้ ปวช. 2 และปวส. 1 ทุกสาขาวิชา  และผู้ปกครอง จ านวน 286 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้ปกครองทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา  ก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน 
ประกอบการ  
          8.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตนในหน่วยงาน สถานประกอบการ รู้และ  
เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล และทราบวิธีการติดต่อวิทยาลัยฯ เมื่อ  
ต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา   
          8.3  ทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี   
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 และ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา และ คน 
 ผู้ปกครอง  จ านวน 286 คน  
เชิงคุณภาพ - ผู้ปกครองทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา  คน 
   ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 - นักเรียน นักศึกษา  ทราบถึงระเบียบวินัย  และวิธีการปฏิบัติตนใน คน 
   หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความ  
   พร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ  
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  14,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน ปวช. 2 วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    นักศึกษา ปวส. 1 การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √    ที่ออกฝึกอาชีพ ตะกั่วปุา    14,000 
4. สรุปและรายงานผล √    และผู้ปกครอง      
     จ านวน 286 คน      

รวมเงิน    14,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 14,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สร้างความเข้าใจในการเรียนและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี  
    ผู้ประสานงาน           นายปฏิพัทธ์   ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในภาวะการณ์แข่งขันปจัจบุนั  
และอนาคต  จ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ    การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ  
ผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพ   จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต และหรือบริการ  โดย  
หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น  ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ   และอุตสาหกรรม  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ   การเรียนด้วยการปฏิบัติจริง   และการ  
ประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
          ทัง้นี ้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ 
ผู้เรียน และตรงตามเปูาหมายของหลักสูตร  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดท าโครงการสร้างความเข้าใจ  
ในการเรียน  และฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีข้ึน    เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ  ขั้นตอน  และ  
กระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ  
สถานการณ์จริง  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพและการด ารงชีวิต   ทั้งนี้  
โดยค านึงถึงความถนัด  ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม  
ที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน    ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ความรู้  ความสามารถ  ในการ  
ปฏิบัติงาน  มีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน    และฝึกอาชีพของนักเรียน  
นักศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
          3.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ 
          3.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ  ในการพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอน และฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวิชา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          จัดท าแบบส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน  และฝึกอาชีพของ  
นักเรียน นักศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
 

โครงการที่  50 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษามีสถานประกอบการที่รองรับการฝึกอาชีพตรงตามสาขางาน 
          5.2  ครูนิเทศ  ครูฝึก และนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของกระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนทวิภาคี  เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้ว น ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ  
สอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
          5.3  นักเรียน นักศึกษา  ครูนิเทศ  ครูฝึก  สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน  มีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการไม่น้อยกว่าระดับ ดี 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนนกัเรยีน นักศึกษาระบบทวิภาคี 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : สถานประกอบการในจังหวัดพังงา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้  ทักษะ  และมีสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ   ภายในสถาน  
การณ์และสิ่งแวดล้อมจริงในสถานประกอบการ  ที่ผ่านการคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
          8.2  สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพ่ือจัดเตรียมบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะมีสมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   และพิจารณารับนักเรียน นักศึกษาได้หลังส าเร็จ 
การศึกษาเข้าท างานตามหน้าที่ได้ทันที 
          8.3  วิทยาลัยฯ  รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา  และน ามาวางแผน 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - สถานประกอบการ  ที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี   แห่ง 
   จ านวน  74  แห่ง  
 - นักเรียน นักศึกษามีสถานประกอบการที่รองรับการฝึกอาชีพ ตรง  คน 
   ตามสาขางาน  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และ ร้อยละ 
   ระดับหลักสูตร  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทวิภาคี  
 - สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ด้าน ร้อยละ 
   ธุรกิจบริการที่มีความรู้  ทักษะ  มีสมรรถนะตามความต้องการของ   
   ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน   2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  2,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    สถานประกอบการ สถานประกอบ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ที่ร่วม  จัดการเรียน การ  ในพื้นที ่     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ การสอนและฝึกอาชีพ จังหวัดพังงา    2,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ระบบทวิภาค จ านวน      
     74 แห่ง      

รวมเงิน    2,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                      การสงัเกตความสนใจ  และความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน และฝึกอาชีพ   
                     ของนักเรยีน นักศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวชิา 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    ผู้ประสานงาน          นายปฏิพัทธ์   ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามตามหลักสูตรประกาศนียบัตร  
วิชาชีพ  พ.ศ. 2556  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557   ตามพระราชบัญญัติการจัดการ 
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (3)  ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี และวิทยาลัยฯ ได้ 
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชา 
ชีพจากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกอาชีพโดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ   
ให้กับนักเรียน นักศึกษา   ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ   ได้ศึกษาตามความต้องการของ 
ตนเอง  เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพและได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ  
และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ตรงตามความต้อง  
การของตลาดแรงงาน 
          ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงจัดโครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี  ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาและทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
ในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพ  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ   ให้นักเรียน   
นักศึกษา  พร้อมทั้งเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการได้อีกด้วย  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพ  
          3.2  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง และน า  
ไปสู่การแก้ไขต่อไป  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรง  
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
          3.3  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และประสานสัมพันธ์กับสถาน  
ประกอบการ 
          3.4  เพ่ือจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
          3.5  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนระบบทวิภาคี 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  ครูนิเทศ  และนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จ านวน  300  คน 
           4.2  เอกสารที่ใช้ในการนิเทศติดตามผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

โครงการที่  51 
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          4.3  รวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการน ามาปรับปรุงให้มีคุณภาพ  
และเพ่ิมปริมาณเปูาหมาย ร้อยละ 50 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ได้มีเครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ  
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา  
          5.2  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ได้มีเอกสารที่ใช้ในการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา   เพื่อเป็น  
ข้อมูลที่ใช้ประกอบกับการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา  
          5.3  ครูนิเทศและนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอาชีพเป็น  
การสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษาในระหว่างที่ฝึกอาชีพกับสถานประกอบการนั้น ๆ  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
         นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ทุกสาขาวิชา   ที่เข้ารับการฝึกอาชีพใน  
สถานประกอบการจ านวน  200  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  และสถานประกอบการในจังหวัดพังงา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี  ได้รับการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้มีคุณภาพในการจัด 
การเรียนการสอนทวิภาคี 
          8.2  วิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  แล้วน ามาปรับปรุง 
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป   
          8.3  วิทยาลัยฯ  ได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการจริง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
และสถานประกอบการต่อไป 
          8.4  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีตู้จัดเก็บเอกสารข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 1 ตู้ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ตู้เก็บเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จ านวน 1 ตู้ ตู้ 
 - เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการด าเนินงานเอกสารการนิเทศ รายการ 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี  ได้รับการนิเทศติดตามและมีเอกสารเพื่อ ร้อยละ 
 ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น   
 และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ร้อยละ 50  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน   4  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษาท่ี สถานประกอบ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ออกฝึกอาชีพ ได้รับ การ  ในพื้นที ่     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ การนิเทศ  จ านวน จังหวัดพังงา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ 200 คน      

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศ/ติดตาม 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานการนิเทศการฝึกอาชีพ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                      เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ต่อคุณภาพผู้เรียน  
    ผู้ประสานงาน           นายปฏิพัทธ์   ชวนานันท ์
    ต าแหน่ง                  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                   0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8799 5254 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติพุทธศักราช 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาท้ังด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลาก  
หลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความรู้ในแขนงวิชาชีพของตน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และ  
ระดับเทคโนโลยีให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี   รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ  และมีสมรรถนะ    จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ   
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ตามความถนัดและความสนใจ    โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม  และ  
สถานประกอบการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   
          งานอาชีวศึกษาทวิภาคี  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จึงได้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ  
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีเข้าฝึกอาชีพ  ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   จรรยาบรรณวิชาชีพ   พฤติกรรมลักษณะนิสัย    และทักษะทางปัญญาของนักเรียน  
นักศึกษาแต่ละสาขาร่วมกันกับสถานประกอบการเพ่ือทางสถานศึกษาจะได้น าผลการประเมินที่ได้รับไปพัฒนา  
การเรียนการสอน ปรับปรุง  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ  
ตลาดแรงงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของสถานประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
          3.2  ศึกษาปัญหา   อุปสรรค   ข้อเสนอแนะและสิ่งที่สถานประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจ    เพ่ือเป็น  
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป 
          3.3  เพ่ือร่วมกันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะ   ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ    มีทักษะวิชาชีพ  
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน     

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           4.1  แบบประเมินความพึงพอใจ  จ านวน 74 ชุด 
           4.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ และหน่วยงานที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 
จ านวน 74  แห่ง 

โครงการที่  52 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ความพึงพอใจจากสถานประอบการ  หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
          5.2  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  ทั้ง 3 ด้าน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ จากสถานประอบการ   และหน่วยงานที่รับนักเรียน นักศึกษา  
เข้าฝึกอาชีพ  จ านวน 74 แห่ง 
           6.2  ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
นักศึกษา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในจังหวัดพังงา จ านวน 74 แห่ง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยฯ  ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับนักเรียน  
นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 
          8.2  วิทยาลัยฯ   มีข้อมูลความต้องการในด้านต่าง ๆ  ของตลาดแรงงานมากขึ้น   เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน จาก แห่ง 
 สถานประกอบการและหน่วยงานที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ  
 จ านวน  74  แห่ง  
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจจากสถานประกอบ หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนของ  ร้อยละ 
 วิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน   2  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    สถานประกอบการ สถานประกอบ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ที่รับนักเรียน นักศึกษา การ  ในพื้นที ่     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ ฝึกอาชีพ จ านวน จังหวัดพังงา    3,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ 74 แห่ง      

รวมเงิน    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                      เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   บัญชีน่ารู้สู่ชุมชน 
    ผู้ประสานงาน          นางอุษา   เกล้านพรัตน์ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้แผนกวิชาการบัญชี  โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 9724  8536 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 23  และตาม 
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ความว่า  การจัดการ 
ศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้    
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในปัจจุบันสภาพสังคม 
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  มีความเจริญทางด้านวัตถุ 
เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้เกิดการใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือย  ไม่ประหยัด  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   ท าให้การด าเนินชีวิตมี 
ความขัดสนไม่รู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จ าเป็น      
           สาขางานการบัญชี   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    นอกจากมุ่งเน้นในการฝึกทักษะ   เพื่อให้นักเรียน  
นักศึกษาเกิดทักษะ    และสามารถน าไปประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา     ในการด าเนินกิจกรรมเห็นควร  
ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ด าเนินตามรอยแนวพระราชด าริ    เห็นความส าคัญของการประหยัด  และเก็บ  
ออม  เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบสร้างภูมิคุ้นกันทางเศรษฐกิจให้กับตนเองแล้ว  ยังพัฒนา  
ให้นักเรียน นักศึกษา  มีจิตสาธารณะต่อชุมชน   ใช้วิชาชีพในการให้บริการชุมชน    ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน  
และตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการ 
ศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          5.1  เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน    ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสใน  
การให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
          5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  สามารถน าความรู้จากกระบวนการเรียนการสอน    เกิดประสบการณ์  
ตรงในการศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง    
          5.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการประหยัด  รู้จักออมให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
          5.4  เพ่ือนักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
          5.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาสาขางานการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ร้อยละ 60  ได้ใช้ความรู้ทางสาขา 
วิชาชีพในการให้บริการชุมชน 
 

โครงการที่  55 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญ  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           นกัเรยีน นักศึกษา  แผนกวิชาการบัญชี   จ านวน 50  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและเกิดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  
           8.2  นักเรียน นักศึกษามีโอการในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
           8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับชีวิตประจ าวัน   และ
รายวิชาที่เรียนได้  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาสาขางานการบัญชี  ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
 ร้อยละ 60 ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ฝึกทักษะ และมี ร้อยละ 
   จิตสาธารณะ  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชีกับชุมชน  
 - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในการให้บริการ  ก้าวทันต่อการเปลี่ยน ร้อยละ 
   แปลงมาตรฐานการบัญชี  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  2,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. ด าเนินงานตามโครงการ  √   แผนกบัญชีออกให ้ การอาชีพ    2,000 
3. สรุปและรายงานผล  √   บริการความรู้ ทาง ตะกั่วปุา     
     บัญชีแก่ชุมชน      

รวมเงิน     2,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                    การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                    แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา 
                    เดือนมกราคม  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   คุกกี้ปีใหม่ ของขวัญถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 2561 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวอัจฉราภรณ์   ปัญโญใหญ่ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้แผนกการโรงแรม   โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1067 9992 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพ่ือเป็นพลังขับ  
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค   และยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มุ่งเน้นเปูาหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
          วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุาซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเ้หน็  
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการ  
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม  แต่การที่  
จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนให้สูงกว่าผู้อื่น   จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้น  ส่งเสริมผู้เรียน  
น าศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง  ออกมาน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย   อาทิเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่   เพื่อให้  
นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์  และสามารถบูรณาการความรู้  ไปสู่การ  
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่จะ  
สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่ตนเอง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
          ทางแผนกวิชาการโรงรมจึงไดจ้ัดท าโครงการผลติคุกก้ี  ของขวัญถูกใจทัง้ผู้ให้และผูร้ับ 2561 ขึ้น  เพ่ือ 
เป็นการฝึกทักษะการผลิตคุกกี้  ในรายวิชาเบเกอรี่ของแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  เพื่อ  
น าไปมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา   สามารถน าไปใช้ 
ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 
           3.2  เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน   โดยผลิตและจัดท า 
ด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 2 จ านวน 50 คน  ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  สามารถน าไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 
          4.2  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้รับมอบของขวัญปีใหม่   ที่เป็นการจัดท าด้วยฝีมือของ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 
 

โครงการที่  56 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           นกัเรยีน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม   ระดบัชัน้ ปวช. 1 และ ปวส. 2  ได้ร่วมโครงการ  เพ่ือเป็น 
การฝึกทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวช. 1  และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาการโรงแรม   จ านวน 50 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 2  มีความรู้ และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเพ่ิม 
ขึ้น  สามารถน าไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 
           8.2  หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้รับมอบของขวัญปีใหม่   โดยเป็นการจัดท าจากฝีมือ 
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 
 ด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  8,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    แผนกวิชาโรงแรม วิทยาลัย     
2. ด าเนินการจัดซื้อวัสด ุ √    ด าเนินการจัดท าคุกกี ้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √   เพื่อมอบในช่วงเทศ ตะกั่วปุา    8,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   กาลปีใหม ่      

รวมเงิน     8,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสงัเกต 
 เครื่องมือ 
                     แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา 
                     เดือนธันวาคม 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    ผู้ประสานงาน           นางสาวกมลชนก  ข าแก้ว 
    ต าแหน่ง                 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5472 9295 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           สือ่การเรียนการสอน   นบัเปน็องค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่ง   ในกระบวนการเรียนการสอน  
นอกเหนือจากตัวผู้สอน  ผู้เรียนและเทคนิควิธีการต่าง ๆ   บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง  
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้ในการน าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือ  
สอน  ให้ไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน  เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือ 
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี   สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนา  
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน   ถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท  หลายรูป 
แบบ  ให้ผู้สอนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท  ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะ ของ  
ตัวมันเอง สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากในปัจจุบัน คือ สื่อประเภทเครื่องอ านวยความสะดวกในการเรียน  
การสอน  สื่อประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ซึ่งได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้าน  
คอมพิวเตอร์   ที่เรียกว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)   หรือสื่อ 
ประสมที่เรียกว่า มัลติมีเดีย  (Multi Media)  เป็นต้น    สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการจัด 
การเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้  สอดคล้องกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           ปจัจบุนั วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  ยงัขาดแคลนวัสดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ทีช่่วยให้ครูผู้สอนสามารถสอน 
นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ สืบเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีความเสียหายไปตามกาลเวลา  
และไม่สามารถซ่อมแซมได้    ดังนั้น   งานสื่อการเรียนการสอนจึงได้จัดท าโครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียน  
การสอน  เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจ  
ในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ อุปกรณ์  ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการ  
เรียนการสอน 
          3.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          วัสด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทีทั่นสมัย  ให้แก่แผนกวิชาท้ัง 7 แผนกวิชา 
 
 

โครงการที่  53 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          สือ่การเรียนการสอนทีไ่ดม้าตรฐานและทันสมัยให้แก่ครูผู้สอนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          วัสด ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนทัง้ 7 แผนกวิชา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุ า 
   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์   ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมและพอเพียง 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ อุปกรณ์ตามความจ าเป็น  ครบทั้ง แผนก 
 7 แผนกวิชา รายการ 
เชิงคุณภาพ - ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ร้อยละ 
   ต่าง ๆ ในห้องเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 100  
 - นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  21,900  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    สื่อการเรียนการสอน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    วัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช ้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √  √ √ ส าหรับ 7 แผนกวิชา ตะกั่วปุา    21,900 
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน    21,900 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 21,900 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การนิเทศ/ติดตาม 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดหาหนังสือเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวกมลชนก  ข าแก้ว 
    ต าแหน่ง                หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  โทรศัพท์  0 7645 5085  
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5472 9295 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           ปจัจบุนัมนษุยไ์ดมี้การคิดค้น  และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ  อยา่งไม่หยุดนิ่ง    ทัง้ในเรือ่งของ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว   ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านการสร้างสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวกของ  
มนุษย์   ในการแข่งขันนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของมนุษย์ และเกิดเป็นความรู้ใหม่  ซึ่ง  
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น  สามารถท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน   ให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 
          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)   ได้มีการกล่าวถึงการ 
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ทางงานสื่อการ  
เรียนการสอนจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้  ความสามารถของครูผู้สอน  ให้ทันต่อความก้าวหน้า  
ของโลกในยุคปัจจุบัน   ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน  กระบวนการ  วิธีการ  รวมถึงความต้องการ  
ของมนุษย์ที่เพ่ิมมากข้ึน   และสิ่งที่สามารถท าให้ครูผู้สอนก้าวทันต่อสิ่งเหล่านั้นได้  คือ   การค้นคว้าหาความรู้  
เพ่ิมเติม  นอกเหนือจากความรู้เดิมท่ีได้รับจากการเรียนที่ผ่านมาซึ่งความรู้นั้นอาจจะเป็นความรู้เก่าไปแล้ว  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือจัดซื้อหนังสือท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
           3.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ครูผู้สอนไดห้นงัสอืเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  อยา่งนอ้ย คนละ 2 เล่ม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครูผู้สอนไดร้ับความรูใ้หม่เพ่ิมขึน้ และทันตอ่โลกในยคุปจัจบุนัเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          หนงัสอืเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุ า 
 
 

โครงการที่  54 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ครูผู้สอนมีหนังสือเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  นอกเหนือจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว  
          8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ   ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   และมีความรู้ที่ 
ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดหาหนังสือเพ่ิมเติม  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน ครบทั้ง แผนก 
 7  แผนกวิชา รายการ 
เชิงคุณภาพ - ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้นร้อยละ 100 ร้อยละ 
 - นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  7,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    หนังสือเรียนเพิ่มเติม วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ส าหรับครูผู้สอนครบ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ทั้ง 7 แผนกวิชา ตะกั่วปุา    7,000 
4. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน    7,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 7,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     การสังเกต 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   จัดหาวัสดุฝึก / วัสดุการศึกษา  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายสมพงศ์   พลับทอง 
    ต าแหน่ง                รองผู้อ านวยการฝาุยวิชาการ  โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1797 1697 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผลสูงสุด   แก่นักเรียน นักศึกษา  
เพ่ือให้มีคุณภาพทางวิชาการ     มีทักษะความช านาญในสาขาที่เรียน    เพ่ือเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
จะต้องอาศัยวัสดุการศึกษาที่จัดให้อย่างเพียงพอ   ในแต่ละสาขาวิชา     เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักเรียน 
นักศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ    จึงมีความจ าเป็นที่สถานศึกษา    จะต้องจัดหาวัสดุฝึกท่ีมี  
ประสิทธิภาพ  มีความทันสมัยตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน   เพ่ือการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติการจริงและยังเป็นการสนับสนุน  
ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และนอก  
จากนั้น   วัสดุฝึกท่ีนักเรียน นักศึกษา  ได้รับการฝึกและปฏิบัติงานจริงแล้วนั้น   สามารถที่จะเป็นผลงานจริงที่ 
สามารถใช้งานได้   หรือขายเป็นผลิตผลสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดหาวัสดุฝึก  และวัสดุการศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา  
          3.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรในระดับต่าง ๆ   
ของแต่ละสาขาวิชา 
          3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริงในสภาพที่เป็นจริงภายใต้การควบคุมของครู  
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงาน  เพื่อให้เกิดผลผลิตสามารถจ าหน่ายให้ประชาชนใน  
ท้องถิ่นได้ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  400  คน    มีวัสดุฝึกส าหรับการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
           5.2  นักเรียน นักศึกษาที่จบหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีคุณภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา   จ านวน 400  คน 
 

โครงการที่  57 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ทุกสาขาวิชามีวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
           8.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะเพ่ิมข้ึน  จากการฝึกปฏิบัติงานจริงและประสบการณ์จริง  
           8.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่จัดซื้อ  เพ่ือใช้ ร้อยละ 
 ส าหรับการปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  
เชิงคุณภาพ ด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และนักเรียน นักศึกษามีทักษะ  ร้อยละ 
 วิชาชีพในสาขาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  198,500  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √     วิทยาลัย     
2. ด าเนินการจัดซื้อวัสด ุ √     การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √    ตะกั่วปุา 198,500    
4. สรุปและรายงานผล  √         

รวมเงิน  198,500    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 198,500 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - การเขียนจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานผลการฝึก (สผ.2) 
 ระยะเวลา 
                    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22, 23  และ  
24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์   โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  และมี 
ความสุข   ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการประกันคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา   ไดต้ระหนกัว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้รยีนทุกคน  เปน็ผูมี้ความ 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้  
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ  
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม   ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย หลักการ  
และวิธีการดังกล่าว  ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  
และการฝึกทักษะวิชาพ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐาน การแข่งขันในระดับอ่ืน ๆ ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐาน  
          3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้ใฝุเรียนรู้  เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้    สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักคุณธรรมน าวิชาชีพ  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะภาษา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
          3.4  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชา 
การองค์การนักวิชาชีพระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน  เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีความรู้  และประสบการณ์ ด้านทักษะพ้ืนฐาน  
เพ่ิมข้ึน  สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักคุณธรรมน าความรู้   ภูมิปัญญา  ภาษาศิลปะ   วัฒนธรรมไป 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
           5.2  นักเรียน  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านวิชาพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
           6.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน  30  คน 
           6.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :       วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะพ้ืนฐาน 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
          8.3  ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับ 
ภาค  และระดับชาติต่อไป 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีความรู้ และประสบการณ์ ร้อยละ 
 ด้านทักษะพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  20,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานกิจกรรม จัดการ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  แข่งขันทักษะพื้นฐาน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ ให้กับนักเรียน ท่ีเข้า ตะกั่วปุา    20,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ร่วม จ านวน 300 คน      

รวมเงิน     20,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 

 



216 
 
11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
        ระยะเวลา 
                    เดือนพฤษภาคม - กันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22, 23  และ  
24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์   โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  และมี 
ความสุข   ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการประกันคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่ก าหนดไว้ว่า 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม ศักยภาพ  โดยจัด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันแก้  
ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  
ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสีย   ต่อการด าเนิน ชีวิตในปัจจุบันของบุคคล   ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ยิ่งขึ้น   จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความสุข 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้  
มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความ  
เป็นประชาธิปไตย   จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้อง 
กับระบบการเรียน   มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน   ผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคนต้องเข้าร่วม 
และผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ก าหนด  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
          กิจกรรม  อวท.  เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ   ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือการ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพ  รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์และสังคม  มุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ป ลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
รู้จักและเข้าใจตนเอง   สร้างจิตส านึกต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
สังคม  ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้ก าหนดเปูาหมายใน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาสมาชิก อวท. เป็น 2  เปูาหมาย  ได้แก่ การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข  และการพัฒนา  
สมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบและแนวปฏิบัติองค์การนัก วิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 
          3.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ 
ปัญหาเป็น  ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง   มีทักษะความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ  จ านวน   20   คน  
           4.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน  300   คน  
           4.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จัดโครงการที่พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี  คนเก่ง   และมี 
ความสุข เหมาะสมตามศักยภาพตลอดปีการศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข 
           5.2  นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามหลักสูตร 
           5.3  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีความรู้  และประสบการณ์ ด้านทักษะชีวิตเพ่ิม  
ขึ้น สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมน าความรู้  ภูมิปัญญา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม  ไปประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน  30  คน 
          6.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
          8.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดทักษะ  “เน้นฝีมือทางช่าง   สร้างภาวะผู้น า   น า 
ประชาธิปไตย  ใส่ใจคุณธรรม”  ครบทุกกระบวนการการจัดการเรียนรู้  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
         8.4  การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ผ่าน  
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์การฯ ในระดับเหรียญทอง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   เป็นคนดี คนเก่ง  มี ร้อยละ 
   คุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะความเป็นผู้น าตามวิถีประชาธิปไตย  
 - นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลการเข้าร่วม ร้อยละ 
   กิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  20,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานกิจกรรม ได้จัด วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  กิจกรรมพัฒนาภาวะ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ความเป็นผู้น าให้กับ ตะกั่วปุา    20,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ นักเรียน 300 คน      

รวมเงิน     20,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
         เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                  - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                  เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   วันส าคัญชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
    ผู้ประสานงาน           นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  สืบต่อเนื่องกันมาช้านาน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนในชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การปลูกฝัง
ให้บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา ได้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์    เป็นสิ่งที่ 
ส าคัญอย่างยิ่งที่สถานศึกษาพึงปฏิบัติ  นอกเหนือไปจากการร่วมพิธีวันส าคัญแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีต่าง ๆ  ที่ถูกแบบแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะก่อ 
ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    มีจิตส านึกใน 
ความเป็นผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณลักษณะของชาวไทย   
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา และพระ 
มหากษัตริย์  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา   ให้มี 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิด 
ชอบชั่วดี   มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  และสอดคล้องยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
          3.2  เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
          3.3  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ  
          3.4  เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย 
          3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350 คน  เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกท่ีดี  และได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  
และพระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม  และร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริย์  
 
 

โครงการที่  60 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน  50  คน 
          6.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  
          7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          7.2  หน่วยงานภาครัฐ   ศาสนาสถาน และชุมชนใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี   ต่อสถาบันชาติ   
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และปฏิบัติตน 
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
          8.3  สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา   ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี 
งามของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ร้อยละ 
 - วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเก่ียวกับวันส าคัญของชาติไทย   วันส าคัญ ร้อยละ 
   เกี่ยวกับศาสนา  วันส าคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริย์  ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เกิดความตระหนัก มีความ ร้อยละ 
 จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    บุคลากร   นร. นศ. - วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด - ภาครัฐ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ เกี่ยวกับชาติ ศาสนา - ศาสนาสถาน    30,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ พระมหากษัตริย์    ชุมชนใกล้เคียง     

รวมเงิน     30,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
 

12. ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   คนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เยาวชน  คือ  วัยรุ่นที่ก าลังสดใส  ตื่นตัว  เต็มไปด้วยพลังทางกาย   พลังทางความคิด    และพลังทาง 
สติปัญญา  ถ้าเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี  อย่างมีระบบแบบแผน  เยาวชนก็จะเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาชาติ   แต่ในขณะเดียวกันหากเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างไม่ถูกวิธี   ขาดระบบแบบแผนที่ดีพอ 
เยาวชนก็จะเป็นปัญหาส าคัญของชาติเช่นกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของตน  
เพ่ือจะได้ก าหนดบทบาทของตนเองในอนาคตได้อย่างถูกต้อง   โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดี 
งาม   มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธา  และปฏิบัติตามหลักพระพุทธ 
ศาสนามากยิ่งขึ้น    โดยเฉพาะให้รู้จักน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดเป็น   
ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  เคารพกฎหมาย  มีทัศนคติที่ดีต่อการด ารงรักษาสถาบันทั้ง 3  คือ สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือพัฒนาให้เยาวชน มีภาวะความเป็นผู้น า 
ในสถานศึกษาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมน าชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการ 
ประกันคุณภาพ  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
บริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม  และมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองสังคม 
          3.2  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา 
          3.3  เพ่ือพัฒนากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีเมตตา ให้อภัย และช่วยเหลือผู้อื่น 
          3.4  เพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถน า 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 

โครงการที่  61 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ศาสนาสถาน และชุมชนใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในวิทยาลัยฯ  ได้รณรงค์  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยยึดหลักเป็นแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา 
          8.2  นักเรียน  นักศึกษาในวิทยาลัยฯ  เป็นผู้มีคุณธรรม   มีคุณลักษณะคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ   
เป็นคนดีของสังคมและประเทศต่อไป 
          8.3  นักเรียน นักศึกษา  มีความส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีเมตตา  ให้อภัย  และรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 
 ชีวิต  เป็นคนดีที่มีค่าของสังคม  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √     - วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √   - ศาสนาสถาน     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √    ชุมชนใกล้เคียง    5,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √       

รวมเงิน     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
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          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          “ครู”  เป็นบุคคลที่มีหน้าที่และบทบาทท่ีส าคัญยิ่งในสังคม  เพราะครูเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาท
ในการให้ความรู้  ให้การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม จึ งเปรียบ 
เสมือนพ่อแม่คนหนึ่งของลูกศิษย์   การที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ   และบทบาท 
ของครูในการที่จะสั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  และเป็นการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  
ประเพณีอันดีงาม  ที่ศิษย์ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์นั้น  เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาทุกคนนั้นคือ  พิธีไหว้ครู  ซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และส าคัญมาก   ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนัก    และมีจิตส านึกในด้านการแสดงความกตัญญู
กตเวที  และร าลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนประสาทวิชาความรู้ให้    อีกท้ังยังเป็นการรักษาไว้ 
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนและร าลึกพระคุณครู  
          3.2  เพ่ือเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา 
          3.3  เพ่ือพัฒนากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีปัญญา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
          3.4  เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยสืบไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  ความเคารพเทิดทูน    และระลึกถึงพระคุณ  
ของครู  อาจารย์   
          5.2  นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงาน  ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีต
ประเพณี  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  จ านวน  300  คน 
 
 

โครงการที่  62 



227 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที  และร าลึกถึงคุณของครู อาจารย์  ที่อบรมสั่งสอน 
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีค่านิยมที่ดีงาม  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูน และร าลึกถึง  ร้อยละ 
   พระคุณของครู อาจารย์  
 - นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงาม  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  15,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  เข้าร่วม  พิธีไหว้ครู การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  และบวงสรวงองค ์ ตะกั่วปุา    15,000 
4. สรุปและรายงานผล   √  พระวิษณุกรรม       

รวมเงิน     15,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนมิถุนายน  2561 



228 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :     แข่งขันกีฬาภายใน 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ปจัจบุนัหลกัสูตรการเรียนการสอน   ไดมุ้ง่เนน้ทีจ่ะส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้มีระบบการ 
คิดเป็น ท าเป็น วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้าง
ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้านความคิด  ความสามารถ  ความสามัคคี  ความมานะ  
ความอดทน  ความเสียสละ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย   ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  และเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมในสิ่งผิด และห่างไกลจากอบายมุข    
          ในฐานะทีว่ิทยาลัยฯ  เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  ชุมชน  ทีจ่ัดการศึกษาให้ความรูแ้ละสร้างผู้เรียนให้เปน็ 
ก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต   วิทยาลัยฯ  จึงมีความตระหนักถึงคุณภาพด้านร่างกาย ที่เข้มแข็งของ 
นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ให้สอดคล้องกับ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา  “เก่ง  ดี  มีสุข”   เพราะถือว่ากิจกรรมดังกล่าว  จะท าให้นักเรียน นักศึกษามี 
สุขภาพพลานามัย และจิตใจที่สมบูรณ์   จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อไป   และ 
ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษา   ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภท 
ต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น   รวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดระดับ 
ภาคและระดับชาติต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามท่ีตนเองชอบและถนัด  
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ และสังคม 
          3.3  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มนี้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ  สร้างความสามัคคี 
          3.5  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ยึดการเล่นกีฬา   เป็น 
กิจกรรมอันท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด  สื่อลามกอนาจาร  ค่านิยมทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
          3.6  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ  ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภาค  
และระดับชาติ ต่อไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน เข้าร่วมโครงการ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          5.2  นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  และห่างไกลจากยาเสพติด  
          5.3  วิทยาลัยฯ ได้สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  ลดปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  ชู้สาว การ 
ทะเลาะวิวาท ลดความเครียด และมีน้ าใจในเชิงกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
          5.4  ได้ตัวแทนนักกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอ่ืน ๆ ต่อไป  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษามีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
          8.3  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 
          8.4  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
          8.5  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด  ลดการมั่วสุมและหันมาเล่นกีฬามากขึ้น  
          8.6  คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ 
ต่อไป 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 300 คน คน 
 - ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 50 คน คน 
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรม  และแสดงออก ร้อยละ 
   ถึงความสามารถด้านกีฬา    
 - นักเรียน นักศึกษาได้เล่นกีฬา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และมี ร้อยละ 
   สมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี  
 - นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้  ร้อยละ 
   เกิดประโยชน์  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครู  บุคลากร  และ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ    √ นักเรียน  นักศึกษา การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ เข้าร่วมการแข่งขัน ตะกั่วปุา    30,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ กีฬาภายใน 350 คน      

รวมเงิน     30,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
           ระยะเวลา 
                    จ านวน 1 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :    เสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยปัจจุบันยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 15 ถึง 20 ปี   ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจะพบว่าในช่วงวัยดังกล่าว
ของเยาวชนจะมีปัญหาเก่ียวกับการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด  เรื่องชู้สาว  โรคจากการมีเพศสัมพันธ์ จากสภาพ 
ปัญหาดังกล่าว  การสร้างเสริมสุขภาวะให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ประกอบด้วย   ทางกาย   ทางจิตใจ   ทางสังคม  ทางปัญญา  และทางสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ 
ประกอบเชิงมนุษย์ที่สมบูรณ์  จึงท าได้โดยการสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีจิตใจที่ใสสะอาด  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา  มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ความปลอดภัยจาก 
โรคติดต่อและอุบัติเหตุ   มีสุขภาพดี   รู้จักปูองกัน  หรือหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อร้ายแรง   และเสริมด้านการมี 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุข  ดนตรี  กีฬา  และศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ใช้ปูองกันมิให้เยาวชนเข้า 
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างได้ผล และยังส่งผลดีอย่างมากมายไปถึงการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ อีกด้วย     
          งานกิจกรรมฯ  ได้มองเห็นความส าคัญของปัญหานี้อย่างยิ่ง  จึงจัดให้มีกิจกรรมที่จะเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมสุขภาพ  และยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการมี
ส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ดนตรี ประกวดดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน   เพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งท าให้เกิดความสมานฉันท์ข้ึน   และจะท าให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร เป็นคนที่มีคุณภาพ  เป็นก าลัง 
ส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านอาชีวศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   รู้จักการออกก าลังกาย  และการ 
ฝึกฝนการเล่นดนตรี  ประกวดวงดนตรี  ร้องเพลงและจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา  ศักยภาพทางด้านดนตรี   การร้องเพลง  
ที่ตนเองถนัด  จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบันการศึกษาได้  
          3.3  เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์และเป็นการสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
          3.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย   มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ปฏิบัติตนอยู่ในกติกาของ  
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 300  คน เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักสามัคคี  เกิดทักษะด้านกีฬา ดนตรี การร้องเพลง  มีพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดี 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   โดยการฝึกตนเองด้านกีฬาด้านตนตรี   โดย 
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
          8.2  นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันที่ตนศึกษาเล่าเรียน 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจต่อสังคมและส่วนรวม 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาหนีห่างจากยาเสพติด  ลดการมั่วสุม  และหันมาเล่นกีฬา  ดนตรีมากข้ึน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 300 คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรักสามัคคี มีการ ร้อยละ 
 พัฒนาด้านอารมณ์ท่ีดี  กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    วิทยาลัยฯ  ด าเนิน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ    √ การจัดกิจกรรมการ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ เล่นดนตรี กีฬาและ ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ สันทนาการต่าง ๆ      

รวมเงิน     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    ตลอดปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   To Be Number One 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย  มีแนวโน้มทีสู่งขึ้น  รัฐบาลได้ก าหนดให้การ 
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน  ที่จะต้องด าเนินการอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่องภายในยุทธศาสตร์  “5   รั้วปูองกัน  ได้แก่   รั้วชายแดน   รั้วชุมชน   รั้วสังคม   รั้วโรงเรียน   และรั้ว 
ครอบครัว”  เพ่ือเป็นเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด    ซึ่งเป็นการควบคุมและลดปัญหา ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเสริม 
สร้างความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” ที่ต้องการเห็นความ 
เข้มแข็งและยั่งยืนของสถานศึกษาในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  อายุระหว่าง 6 - 25 ปี    ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง  จึงทรงรับเป็นองค์ประธาน
โครงการรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด   เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว   เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน  กระตุ้นและปลุกจิต  
ส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง    แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดินที่
จะต่อสู้  และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว  ชมรม To Be Number One วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา
จึงจัดตั้งขึ้น  จากปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี    โดยการรวมตัวของ
สมาชิกในเครือข่าย  “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด” เพื่อร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นการรณรงค์ 
ปูองกันปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือรณรงค์ปลุกจิตส านึก   สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          3.2  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยและเยาวชนในชุมชน  
          3.3  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการปูองกันและช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีความสุ ข 
       

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 300  คน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกท่ีดี ในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

 
 

โครงการที่  65 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน 300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษามีการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี 
          8.2  นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี  และร่วมกันรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาหนีห่างจากยาเสพติด  ลดการมั่วสุม  และหันมาท ากิจกรรมมากขึ้น  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 300 คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีจิตส านึกและภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 
 ที่ดีจากยาเสพติด  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ    √ จ านวน 300  คน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ เข้าร่วมกิจกรรม ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ต่อต้านยาเสพติด      

รวมเงิน     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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          ระยะเวลา 
                    ตลอดปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่   และการปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ    
ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับชาติ  ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง  
สายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์    ความพอเพียง  หมายถึง ความ  
พอประมาณ   ความมีเหตุผล   รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีพอสมควร   ที่ทนต่อผล  
กระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  ต้องอาศัยความรอบรู้  รอบคอบ และความ  
ระมัดระวังอย่างยิ่ง    ในการน าวิชาการต่าง ๆ   มาใช้ในการวางแผนด าเนินการ  รวมทั้งการเสริมสร้างพ้ืนฐาน  
จิตใจให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต   มีความรอบรู้  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  มีความเพียร  มี  
สติและความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุล 
          กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สู่สถานศึกษา  
(2550 - 2554)    เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดให้สถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาท่ัว  
ประเทศ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรของ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา น าหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
          3.2  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน 
การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง      

   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

โครงการที่  66 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 350 คน  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ถูกน ามาปฏิบัติในวิทยาลัยฯ 
          8.2  เกิดการจัดการเรียนรู้  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.3  บุคลากร  และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ   สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จ านวน 350 คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  สามารถน าหลักปรัชญา ร้อยละ 
 เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ    √ และบุคลากรจ านวน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ    √ 350 คน  เข้าร่วม ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ โครงการ      

รวมเงิน     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    ตลอดปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   เข้ามาช่วยในการด ารงชีวิต
เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต  เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ  อนุรักษ ์ และใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ ควบคู่กับการ 
พัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบ  
ปัญหาดังกล่าว   ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยการน าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์  แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม  รองรับปัญหา
ที่จะเกิดข้ึน  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม   โดยเฉพาะปุาไม้  ซึ่งนับวันจะลดปริมาณ 
ลงเรื่อย ๆ จนท าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ปุา    
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น   จึงได้คิดและหาแนวทางปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม    โดยการช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว   เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่รับน้ าทางธรรมชาติ   ช่วยแก้ปัญหาน้ าปุา 
และความแห้งแล้งของดิน   และยังเป็นการปลูกจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษา   ในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือสนองพระราชด าริ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3.2  เพ่ือสร้างแกนน านักเรียน นักศึกษา  และครูในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          3.3  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีจิตส านึกและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากร  
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          3.4  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า  เกิดจิตส านึกในการหวงแหนพิทักษ์ รักษา  
สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้บูรณาการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียน   และการ  
ด าเนินชีวิต 
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          3.6  เพ่ือพัฒนาและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากบรรยากาศในห้องเรียน 
          3.7  เพ่ือให้บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา   ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  กับชุมชนและท้องถิ่น  
   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 350 คน สามารถน าความรู้และทักษะที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา     
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  บุคลากร   และนักเรียน นักศึกษา  เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เข้มแข็งและยั่งยืน 
          8.2  วิทยาลัยฯ  มีนักเรียน นักศึกษา  และครูแกนน าในการเป็นต้นแบบจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          8.3  นักเรียน นักศึกษา  จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   เป็นการ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีต่อชุมชน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จ านวน 350 คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  เห็นความส าคัญของการ ร้อยละ 
 อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา  2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  และบุคลากรจ านวน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ 350 คน  เข้าร่วม ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ โครงการ      

รวมเงิน     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     การสงัเกต 
           เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     ตลอดปีการศึกษา 2561 
 

12. ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  จังหวัด  ภาค  
     และชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560  
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้มกีารประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ   
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา 2560   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี 
และวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเข้ารับการประเมินดังกล่าว    เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือเตรียมรับการ 
ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในระดับภาค  
และระดับชาติ     เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงฝีมือ   รู้จักประชาสัมพันธ์   และแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนวิชาชีพสาขาเดียวกัน ในสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป 
ได้รับทราบถึงศักยภาพด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากอาชีวศึกษาภาคใต้ 
          3.2  เพ่ือจัดเตรียมเอกสารตามแบบการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
          3.3  เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          รูปเล่มเอกสารผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน  10  แผนงาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา ผ่านเกณฑ์  
การประเมินมาตรฐานองค์การฯ ในระดับเหรียญทอง  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          จัดเตรียมเอกสารตามแบบการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  10  แผนงาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  องค์การนักวิชาชีพฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่น 
          8.2  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ รู้จักการท างานเป็นทีม และมีภาวะความเป็นผู้น ามากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ รูปเล่มเอกสารผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 10 แผ่นงาน เล่ม 
เชิงคุณภาพ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ร้อยละ 
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 องค์การฯ  ในระดับเหรียญทอง  
เชิงเวลา ระยะเวลา  3  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  142,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    รับการประเมิน  ใน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √   การจัดกิจกรรม 10 ตะกั่วปุา    142,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   แผนงาน      

รวมเงิน     142,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 142,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - ก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย   และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม   โดยเป็นการมุ่งเน้น  
ให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ   ค าปฏิญาณ   และอุดมการณ์ของลูกเสือ  ที่เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักการ  
ช่วยเหลือตนเอง รอบรู้  ใฝุหาประสบการณ์ใหม่ ๆ   เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิชาการตามที่สนใจ  พัฒนาสู่ 
ความเป็นเลิศ   เพ่ือเป็นการสนองนโยบายคุณธรรมน าความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อน  
นโยบายสู่การปฏิบัติ    เพ่ือบรรลุเปูาหมาย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นฐานน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ  จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์    และมีความพร้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้อง  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีความรับผิดชอบ  และเต็มความสามารถแล้ว  ความพร้อมของวัสดุ  อุปกรณ์   
เครื่องใช้ส านักงานจะต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน  
การสอนให้ดียิ่งข้ึน  และยังเป็นการพัฒนากองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์ให้กับกองลูกเสือ 
          3.2  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกการเรียนรู้ในการผจญภัย   การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
          3.3  เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือมีคุณธรรม  และสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
          3.4  เพ่ือให้ลูกเสือได้ท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้างความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 
   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ลูกเสือวิสามัญ จ านวน 150 คน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ลูกเสือวิสามัญ จ านวน 150 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ลูกเสือวิสามัญ  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   จ านวน 150 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา    
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  การผจญภัย  การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
          8.2  ลูกเสือวิสามัญ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
มีความสุข 
          8.3  กองลูกเสือ  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุามีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
ได้มาตรฐาน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
 - กองลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน รายการ 
   การด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ ลูกเสือวิสามัญ  ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีดี  สามารถน าไป  
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  20,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    กองลูกเสือวิทยาลัยฯ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    มีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ในการเรียนการสอน ตะกั่วปุา    20,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ให้กับลูกเสือวิสามัญ      

รวมเงิน     20,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - ก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 



247 
 
          ระยะเวลา 
                    ตลอดปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมือง 
ที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ   อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ความเข้าใจอันดีต่อกัน  
อันก่อให้เกิดความสงบสุข    การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม     และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของ  
ลูกเสือให้มีความเจริญสืบไป 
          ชมรมลูกเสอืวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  ตระหนกัและเหน็ความส าคัญในการพัฒนาเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม   และเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว  
ศึกษา   ในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ   ตามหลักสูตรในระดับชั้น ปวช. 1   ที่ถือเป็นกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   
จิตใจ สติปัญญาและมีศีลธรรม นอกจากนี้เป็นการฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน รู้จักช่วยเหลือ  
ให้บริการและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  พร้อมทบทวนกฎค าปฏิญาณ คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ ซึ่งได้ศึกษา  
เล่าเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน   และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง  สามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ 
          3.2  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้  ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  
          3.3  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
          3.4  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้างความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 
          3.5  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือวิสามัญ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวช. 1  ที่เรียนในวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลา  
2 คืน 3 วัน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน 150 คน  ที่เรียนในวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   เกิดความรัก 
และความสามัคคีในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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          5.2  ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร  และมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ   ทาง 
ลูกเสือดีข้ึน  มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
          5.3  ลูกเสือวิสามัญรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง   และสามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  ลูกเสือวิสามัญ  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   จ านวน 150 คน 
          6.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา น านักเรียนระดับชั้น ปวช. 1  ซึ่งเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายเดิน 
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมจ านวน  2 คืน 3 วัน    

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   และสถานที่ใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ลูกเสือวิสามัญมีทักษะความรู้ทางด้านลูกเสือ   และสามารถเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวาง 
และก้าวหน้าต่อไป 
          8.2  ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร  และมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ  ทาง 
ลูกเสือดีข้ึนมีระเบียบวินัย  มีความอดทน  จิตใจเข้มแข็ง  มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
          8.3  ลูกเสือวิสามัญ มีคุณธรรม จริยธรรม และความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น 
          8.4  ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  การผจญภัย  การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น 
          8.5  ลูกเสือวิสามัญรู้จักคิด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          8.6  กองลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม         
ลูกเสือวิสามัญ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 150 คน คน 
เชิงคุณภาพ - ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร และมีความเข้าใจใน ร้อยละ 
   การประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน  
 - ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง ร้อยละ 
   มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 1 ภาคเรียน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียนระดับปวช.1 วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ที่เรียน  วิชาลูกเสือ การอาชีพ     
3. จัดซื้อวัสดุเพื่อด าเนินงาน  √   เข้าร่วมกิจกรรมเข้า ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √  ค่ายพักแรม  40,000    
5. สรุปและรายงานผล   √        

รวมเงิน  40,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - ก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
         เครื่องมือ 
                   - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                   - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                     ตลอดปีการศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เยาวชนคือวัยรุ่นที่ก าลังสดใส ตื่นตัวเต็มไปด้วยพลังทางกาย พลังทางความคิด และพลังทางสติปัญญา  
ถ้าเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีอย่างมีระบบแบบแผน  เยาวชนก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
ชาติที่ส าคัญอย่างยิ่ง  แต่ในขณะเดียวกันหากเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างไม่ถูกวิธี ขาดระบบแบบแผนที่ดีพอ  
เยาวชนก็จะเป็นปัญหาส าคัญของชาติเช่นกัน   ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของ
ตน เพ่ือจะได้ไปก าหนดบทบาทของตนเองในอนาคตอย่างถูกต้อง  โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
ที่ดีงาม  มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธ 
ศาสนามากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะให้รู้จักน าไปใช้กับชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดเป็นท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  เคารพกฎหมาย   มีทัศนคติที่ดีต่อการด ารงรักษาสถาบันทั้ง 3  คือ  สถาบันชาติ  ศาสนา  และ 
พระมหากษัตริย์ 
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น     เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาให้ 
เยาวชนมีภาวการณ์เป็นผู้น าในสถานศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินับแก่นักเรียน นักศึกษา  
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม    ค่านิยมท่ีดีงาม   และมีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคมของนักเรียน นักศึกษา 
          3.2  เพ่ีอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาให้มีระเบียบวินัย  และมีภาวะความเป็นผู้น าที่มี 
ประสิทธิภาพ 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบ  กล้าคิดกล้าท า 
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
          3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม   เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี   ในเชิง
สร้างสรรค ์
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 

โครงการที่  71 



252 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 100 คน  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน 100 คน    

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าท าอย่างมีเหตุผล 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤตท่ีดีขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เป็นผู้มีระเบียบวินัยและ ร้อยละ 
 มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  1 ครั้ง เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานกิจกรรมด าเนิน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    การปรับพฤติกรรม การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √ √ นักเรียน นักศึกษา ตะกั่วปุา 3,000    
4. สรุปและรายงานผล   √ √ ให้มีระเบียบวินัย      

รวมเงิน  3,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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          ระยะเวลา 
                   ตลอดปีการศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22, 23  และ  
24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์   โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  และมี 
ความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการประกันคุณภาพ  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ 
ศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา ให้เป็น 
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน   น าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมขององค์การ    เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
นักศึกษาให้เป็นคนดี   ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ   จึงเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมขึ้นทุกสถานศึกษา เพ่ือเปูาหมายในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  ตามกระแสสังคมภายใต้ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน     
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม  เจตคติที่ดีต่อการด ารงตน   ในสังคม  
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          3.3  เพ่ือสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ  
อาชีวศึกษา 
          3.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง การผลิตก าลังคน ที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
          3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี สามารถด ารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
อยู่ในสังคมได้อย่างดี 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 150 คน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม  เจตคติที่ดีต่อการด ารงตนในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข 
 
 

โครงการที่  72 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1  และระดับชั้น ปวส. 1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  
150  คน    

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความเสียสละ และมีความสุข 
          8.2  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการยกย่องชมเชยจากภายใน   และภายนอก
สถานศึกษา 
          8.3  นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการยอมรับของสังคม 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 
 สามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  ปวช. 1 วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  และ ปวส. 1 สนใจ การอาชีพ     
3. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ   √  เข้าร่วมกิจกรรม ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ จ านวน 150 คน     30,000 
5. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน     30,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                   การสงัเกต 
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          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     ปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สถานศึกษาคุณธรรม 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          “สถานศึกษาคุณธรรม” เป็นการด าเนินงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคล 
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ตามพระราชประสงค์  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ัง  
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข  
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
          การพัฒนาคุณธรรม  ให้กับเยาวชนของชาติ    จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า     “โครงการสถานศึกษา 
คุณธรรม” เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก  
รู้ เข้าใจ  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง 
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม  โดยประสานความร่วมมือจากหน่วย 
งานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
          รูปแบบของสถานศึกษาคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย  เป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไร 
มาก  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้จริง  โดยหลักการของสถานศึกษาคุณธรรม 
สามารถน าไปใช้ได้กับสถานศึกษาในทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรม 
สากล  ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา "ลดลง" และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
"เพ่ิมข้ึน"  ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน   ตระหนักรู้ เข้าใจ  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล         
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี 
          3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดย
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

โครงการที่  73 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  350  คน  เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าแห่งคุณธรรม มีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน    

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
         8.1  นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึน 
          8.2  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ร้อยละ 
 ที่ดีข้ึน  
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 2 ครั้ง เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  15,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้บริหาร คณะคร ู วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √   นักเรียน นักศึกษา การอาชีพ     
3. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ  √   จ านวน 350 คน ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ เข้าร่วมโครงการ     15,000 
5. สรุปและรายงานผล    √       

รวมเงิน     15,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                   - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                   - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                    ปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน   สิ่งที่มีคุณค่ามากมายที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึง
ความเป็นไทย   เอกลักษณ์ของความเป็นไทย บนวิถีของการด าเนินชีวิตอย่างมีรูปแบบ  มีศิลปะ   มีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้   ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมถอยลงไปและใกล้ถึงจุดล่มสลายลงไปทุก
ขณะ  สืบเนื่องจากการขาดความเอาใจใส่ให้ความส าคัญ   ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นหลังได้มีการสืบทอดมรดกทาง 
วัฒนธรรม   อีกทั้งยังขาดการรณรงค์ส่งเสริมการขาดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม 
และทรงคุณค่าไว้ให้คงอยู่ยั่งยืนยาวนาน 
          การอนุรักษ์และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่
จะต้องสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนกับเยาวชนของชาติ   เพื่อเป็นการศึกษาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้
จะได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งวิถีชีวิตเดิม  ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ ให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          3.2  เพ่ือการฟ้ืนฟู อนุรักษ์  สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างสง่า 
งามมีคุณค่าคู่สังคมไทยตลอดกาล  
          3.3  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ   รู้จักวิถีชีวิต   รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมา   และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น    อันจะสร้างความภาคภูมิใจ    และจิตส านึกในการรักษา   
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
          3.4  เพ่ือเป็นการประสานความเข้าใจอันดีต่อกัน    สานประโยชน ์ให้บังเกิดผลดีทั้งต่อวัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
         ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน    

 

โครงการที่  74 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ศาสนาสถาน และชุมชนใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา  เกิดจิตส านึก  เกิดความรัก  และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
          8.2  สถานศึกษาได้หลักการและทิศทางในการพัฒนาอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  เหมาะกับความเจริญก้าวหน้าของชุมชน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   เกิดความภาคภูมิใจ และ ร้อยละ 
 มีจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  8,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้บริหาร คณะคร ู วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  นักเรียน นักศึกษา การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ เข้าร่วมโครงการ ตะกั่วปุา    8,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √       

รวมเงิน     8,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ไดก้ าหนดนโยบายจดักิจกรรมดา้นวิชาชีพ    เพ่ือมุง่เนน้ให้ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในด้าน  
ต่าง ๆ   มีภาพรวมในการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน    ตลอดจนให้มีการประสานงานระหว่างองค์การใน  
การจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพ  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ   การแสดง  
ออกและการท างานร่วมกัน  ให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา    เพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางวิถีธรรมวิถีไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จึงก าหนดให้มีการจัดการประชุมทางวิชา 
การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการจัด
กิจกรรม  และยังเป็นการฝึกเพ่ือพัฒนาบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีในอนาคตให้กับคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ   และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ   ได้เข้าใจถึงวิธีการ 
ประชุมแบบองค์การนักวิชาชีพฯ 
          3.2  เพ่ือให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ   ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง 
กันและกัน    สามารถน าไปพัฒนาองค์การนักวิชาชีพของตนต่อไป     ตามแนวทางวิถีธรรมวิถีไทยภายใต้หลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.3  เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้พัฒนาบุคลิกภาพ และมีวุฒิภาวะสูงขึ้น 
          3.4  เพ่ือฝึกความเป็นผู้น าของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
          4.2  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาจ านวน 
20 คน  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          คณะผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และ
พัฒนาการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ 
 

โครงการที่  75 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  สมาชิกองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          6.2  คณะผู้บริหาร   คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
จ านวน  20 คน  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   
          7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          7.2  อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา   และสถาบันการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และครูที่ปรึกษาสามารถเข้าใจ
วิธีการประชุมแบบองค์การวิชาชีพฯ และปฏิบัติงานให้เป็นไปในรูปแบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.2  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ   และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ    มีความเชื่อม่ันในตนเอง        
มีบุคลิกภาพความเป็นผู้น ามากยิ่งขึ้น 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ  ครั้ง 
 จังหวัด 1 ครั้ง  ระดับภาค 1 ครั้ง  และระดับชาติ 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    เข้าใจในรูปแบบ และ ร้อยละ 
 การด าเนินงาน  พัฒนาองค์การนักวิชาชีพฯ ให้มีความก้าวหน้า  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560   เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    คณะผู้บริหาร คณะ - วิทยาลัยฯ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    กรรมการองค์การฯ - อศจ. พังงา     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √   เข้าร่วมประชุมวิชา - สถานศึกษา    40,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   การ จ านวน 20 คน   สังกัด สอศ.     

รวมเงิน     40,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                   การสงัเกต 
         เครื่องมือ 
                   - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                   - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                   ตลอดปีการศึกษา 2560   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือภาค 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม   โดยเป็น
การมุ่งเน้นให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ   ค าปฏิญาณ   และอุดมการณ์ของลูกเสือ  ที่เป็นการพัฒนาเยาวชน
ให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง รอบรู้  ใฝุหาประสบการณ์ใหม่ ๆ   เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิชาการตามที่
สนใจ  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   เพ่ือเป็นการสนองนโยบายคุณธรรมน าความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ    เพ่ือบรรลุเปูาหมาย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นฐานน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์    และมีความพร้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น 
นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีความรับผิดชอบ  และเต็มความสามารถแล้ว  
ความพร้อมของวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานจะต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอีก
ด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเข้าอยู่ค่ายพักแรม    จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการอยู่ค่ายพักแรมให้ดียิ่งขึ้น   และยังเป็นการพัฒนากองลูกเสือ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาให้มีความเข้มแข็งมีมาตรฐาน 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือจัดกิจกรรมการเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ ระดับภาค และระดับชาติ 
          3.2  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกการเรียนรู้ในการผจญภัย การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น 
          3.3  เพ่ือให้ลูกเสือได้ท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้างความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
         ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 10 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ จ านวน 10 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 10 คน   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  สถาบันการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 

โครงการที่  76 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  การผจญภัย  การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น 
          8.2  ลูกเสือวิสามัญสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          8.3  กองลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม   
        

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา ครั้ง 
 จ านวน 10 คน  
เชิงคุณภาพ ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 10  มีทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ  และการ ร้อยละ 
 อยู่ร่วมกัน  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560   เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ลูกเสือวิสามัญ 10 สถานศึกษา     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    คน เป็นตัวแทนเข้า สังกัด สอศ.     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √   ร่วมการอยู่ค่ายใน     30,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   ระดับภาค      

รวมเงิน     30,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                      ตลอดปีการศึกษา 2560   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เตรียมและรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี  มานะจิตร 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          โครงการนักเรยีนรางวลัพระราชทาน  เป็นโครงการท่ีเกิดจากพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่ที่  ที่มีต่อเยาวชนไทย  ในการที่จะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้สถานศึกษาเกิดความมุมานะ  และ  
พากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ าเสมอ  โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรม  
ดีเหล่านั้น   ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ  เกียรติยศ  
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
          กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการ ด้วยความส านึกในพระมหากรุณา 
ธิคุณอันล้นพ้น   และถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน   ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 
จวบจนบัดนี้เป็นเวลากว่า 40 ปี   โดยด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความมานะพยายาม 
ศึกษาเล่าเรียนจนได้ด ี และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดี   และมีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง  รางวัลพระราชทาน เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ  
เป็นที่ตระหนักชัดว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมการศึกษาของชาติ   พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดี ตลอดถึง  
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
          ดงันัน้วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุาจึงไดก้ าหนดจัดโครงการเตรยีมและรับการคัดเลอืกนกัเรยีนนักศึกษา  
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ ขึ้น   เนื่องจากเล็งเห็นว่าการได้เข้าร่วมคัดเลือกดังกล่าว   จะเป็น  
รางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่า และเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของสถานศึกษา  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
          3.2  เตรียมและรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความมานะพยายามศึกษา  
เล่าเรียนจนได้ดี  และมีความประพฤติดี 
          3.4  เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
          3.5  เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  และสถานศึกษาท่ีจัด  
การศึกษาดีเด่น 
 
 
 

โครงการที่  77 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
         4.1  มีข้อมูลเพื่อรองรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
         4.2  ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
         วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา และนกัเรยีน นักศึกษา   ไดร้ับการคัดเลอืกนกัเรยีน นักศึกษา  และสถาน  
ศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  4  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีความพร้อมในสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   มีนักเรียน  
นักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา  
2560  และได้รับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
          8.2  การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี   มีความประพฤติดี  และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น  ได้รับการ  
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
          8.4  สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีความพร้อม ในสถานศึกษาเพ่ือรับ ร้อยละ 
   รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ อศจ. ระดับ  
   เขต  
 - มีนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 2 คน  เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียน คน 
   นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานประจ าปี 2560  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา และนักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือก  
 นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
 ประจ าปีการศึกษา 2560  
เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินการคัดเลือก  ในปีการศึกษา 2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  25,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √    ที่มีผลการเรียนดี ม ี การอาชีพ     
3. ประชุมวางแผน √    ความประพฤติดีเข้า ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินการตามโครงการ  √   รับการคัดเลือกเพื่อ     25,000 
5. สรุปและรายงานผล  √   รับ รางวัลพระราช      
     ทาน      

รวมเงิน    25,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 25,000 
 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - การสัมภาษณ์ 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสังเกต / แบบประเมินความพึงพอใจ 
                     - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานโครงการพิเศษ และการบริการชมุชน        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                     โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะ 
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกและในเชิงลบ   ก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตก 
กังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ   ภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน  
นักศึกษา  ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  ทุกคน   โดยเฉพาะ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา   ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา  ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  
          การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา   มีความรู้  
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม   ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง  
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้   
เป็นคนเก่ง คนดี  และมีความสุข    นอกจากการด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รับ  
กระบวนการเรียนรู้แล้ว  การปูองกัน  และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถาน 
ศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  ร้านเกมส์  การพนัน  หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท  กอ่อาชญากรรม  
เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง  คร ู ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง  
          การด าเนินงานโครงการโรงเรียน สถานศึกษาสีขาว ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวคิดและ 
หลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ า”  ซ่ึง 4 ประสาน   ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนครู/ อาจารย์  ผู้แทน 
ผู้ปกครอง   ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา    ส่วนของ 2 ค้ า  เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน   จึงได้ 
ก าหนดใหม่    เพ่ือให้มีบุคลากรส าคัญ  ที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว   ได้แก่  
ต ารวจ  และพระสงฆ์  ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่น และชุมชน  ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการปูองกัน และ 
การปูองปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพ  และมาตรการความปลอดภัย    เป็นการเพ่ิมความม่ันใจให้กับคณะ 
กรรมการสถานศึกษาสีขาว  ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด และแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้ 
สถานศึกษามีระบบการปูองกันที่เข้มแข็ง และยั่งยืน   จึงให้มีการด าเนินงาน  5  มาตรการ   ได้แก่  มาตรการ  
ปูองกัน  มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝูาระวัง  มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 
ไม่คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ 
ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา 
          3.2  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
          3.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนา  และสร้างระบบการปูองกัน และการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          4.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาสีขาว 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   จ านวน 300 คน   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร   มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และอบายมุข 
          8.2  สถานศึกษามีระบบการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอบายมุขอย่างเข็มแข็ง
และยั่งยืน 
          8.3  สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้   แหล่งเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาว   ปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขประจ าอ าเภอ 
        

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 
 ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ปลอดสารเสพติดอบายมุข และปัจจัยเสี่ยง ร้อยละ 
   ต่าง ๆ  ร้อยละ 80  
 - นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการปูองกันสาร คน 
   เสพติดในสถานศึกษา ปลอดสารเสพติดและอบายมุข  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  6,381  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  ชุมชน   ร่วมกันจัด การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ตะกั่วปุา    6,381 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ ปูองกันปัญหายาเสพ      
     ติด อบายมุขต่าง ๆ      

รวมเงิน     6,381 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,381 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - การตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดประจ าปี 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานโครงการพิเศษ และการบริการชมุชน        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  เปดิโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปและ  
ผู้ว่างงานได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพใหม่เพ่ิมข้ึน  เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และสังคมในชุมชน   ในสาขาวิชาชีพที่สถานศึกษามีความเป็นเลิศ    สร้างความเป็น  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน   และเชื่อมโยงแหล่งทุน เพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน   
          ดงันัน้ วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  จึงไดเ้ปิดท าการสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้  เพ่ือเป็นการขยาย 
โอกาสทางการศึกษา  การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   และเพ่ือพัฒนา  
อาชีพประชาชน   โดยเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน    สอดคล้องกับศักยภาพความเป็นเลิศ  
ของสถานศึกษา ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และชี้ให้เห็นโอกาสการมีงานท าเม่ือผ่านการฝึกอบรม   
และค านึงถึงการน าไปประกอบอาชีพได้จริง 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ิมศักยภาพของกลุ่มเปูาหมาย   ให้มีความรู้และทักษะ   เพื่อพัฒนาความช านาญเฉพาะทางใน  
วิชาชีพ  ให้สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ 
          3.2  สนับสนุนกลุ่มเปูาหมาย   เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  สามารถหาทางเลือกใหม่ใน 
การประกอบอาชีพ  เพ่ือรับผิดชอบตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม  
          3.3  เพ่ือให้ประชาชนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใช้ในการประกอบอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  
และครอบครัว 
          3.4  เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ประชาชนทั่วไป  จ านวน 1,000 คนที่มีความสนใจในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
          4.2  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้จริงและมีทางเลือกใหม่
ในการประกอบอาชีพ 
          5.2  สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่มาเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 

โครงการที่  79 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ประชาชนทัว่ไป  จ านวน 1,000 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
          8.2  สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
          8.3  ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
          8.4  เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ - ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้พัฒนาศักยภาพและ ร้อยละ 
   ทักษะวิชาชีพ  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง  ไม่   
   น้อยกว่าร้อยละ 60  
 - ครู บุคลากร  น าความรู้ ทักษะ ความช านาญไปใช้ในการให้บริการ ร้อยละ 
   ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  1,000,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ประชาชนท่ัวไปที่ม ี วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  ความสนใจลงเรียน การอาชีพ     
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ √  √  หลักสูตรวิชาชีพ ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ระยะสั้น   จ านวน  1,000,000    
5. สรุปและรายงานผล  √  √ 1,000 คน      

รวมเงิน  1,000,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :    อาชีวะอาสา 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานโครงการพิเศษ และการบริการชมุชน        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก     ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการอาชีวะอาสา  จัดตั้งหน่วยอาชีวะบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ /  
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  เพ่ือร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุการใช้ยานพาหนะ   โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์  
รถจักยานยนต์   บริการประชาชนด้านแนะน าเส้นทาง  แหล่งท่องเที่ยว  บริการน้ าดื่ม และการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น   ตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทาง   และลดอุบัติภัยทางจราจรตามเส้นทาง     เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง 
มีคุณภาพ  ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่ามี 
ประโยชน์แก่ตนเอง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา เปิดการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม จึงได้มีการสนับสนุนและ 
พัฒนาโครงการภายใต้การด าเนินงานดังกล่าว   โดยการออกหน่วยให้บริการซ่อม   ดูแลเครื่องยนต์  ตรวจเช็ค 
สภาพ  ซ่อมรถยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องใช้ไฟฟูาให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  พร้อมด าเนินงาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จึงจัดด าเนินโครงการดังกล่าวขึ้น  เพ่ือการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามนโยบาย 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้น าความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์  สามารถบูรณการ
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงอย่างมีคุณภาพ 
          3.4  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา  มีจิตอาสา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ 
สังคม   
          3.5  เพ่ือให้บริการตรวจสภาพรถยนต์   รถจักรยานยนต์    และบริการประชาชนด้านแนะน าเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยว  บริการน้ าดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลด 
อุบัติภัยทางจราจรตามเส้นทางเทศกาลสงกรานต์ 
          3.6  เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถเกิดจิตส านึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
          3.7  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

             
 

โครงการที่  80 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ประชาชน  จ านวน 300  คน  ที่มาใช้บริการ 
          4.2  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการอาชีวะอาสา   มีความปลอดภัย  ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
จากการใช้รถใช้ถนน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ผู้มาใช้บริการ จ านวน 300 คน เกิดความพึงพอใจในการบริการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ประชาชนทั่วไปและใกล้เคียงท่ีมาใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสา   จ านวน  300  คน   
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   
          7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          7.2  พ้ืนที่ในเขตอ าเภอตะกั่วปุา และชุมชนใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาร่วมบริการสังคมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
          8.2  ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
          8.3  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการในช่วงเทศกาล และในโอกาสอ่ืน ๆ  มีความปลอดภัย  
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
          8.5  ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล 
        

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และใกล้เคียงที่สัญจรในช่วง คน 
   เทศกาลต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 300 คน  
 - ออกหน่วยให้บริการอาชีวะอาสา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 
   ตามโอกาสต่าง ๆ  อย่างน้อย 5 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ - ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ทักษะความช านาญ  ร้อยละ 
   ไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง ในการให้บริการด้านวิชา ร้อยละ 
   ชีพ  ในช่วงเทศกาล  และตามโอกาสต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  61,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครู นักเรียน นักศึกษา - วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  ออกหน่วยอาชีวะ   การอาชีพ     
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ √  √  อาสาให้บริการแก ่   ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ประชาชน - พื้นท่ีต่าง ๆ 61,000    
5. สรุปและรายงานผล  √  √    อ.ตะกั่วปุาและ     

รวมเงิน  61,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 61,000 

 
11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - สัมภาษณ์ / สอบถามผู้ใช้บริการหน่วยอาชีวะอาสา 
           เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานโครงการพิเศษ และการบริการชมุชน       โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ตามนโยบายของรัฐบาล  การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล  
“ประเทศไทย 4.0”  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง 
จากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยส่งเสริมให้มีการ 
ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   (Fix it Center)   เป็นศูนย์ถ่าย 
ทอดการเรียนรู้    ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษา  และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ    และ 
เครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง   มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตาม 
เปูาหมาย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด  ด าเนินโครงการพัฒนา 
รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ภายใต้กิจกรรมหลัก 
3 กิจกรรม  มี 1) บริการซ่อม (Repair)  เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟูา/เครื่อง 
ใช้ในครัวเรือน และอ่ืนๆ  ให้ค าแนะนาวิธีการใช้การดูแลรักษา  2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอด 
อาชีพ  โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน  จัดท าหลักสูตรอาชีพ  หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบ 
การ และจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา  และ  3) บริการพัฒนา (Top Up)  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยครูน านักเรียน นักศึกษา  ไปศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยี  หรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับ 
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณา 
การ  ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน   และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชา 
ชีพบริการชุมชน  อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย  
เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  ผลต่อประชาชน 
          3.1.1  เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)     
          3.1.2  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน  ให้รู้วิธีการใช้  การดูแล  รักษา และพัฒนาทักษะ 
ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพ่ือลดรายจ่าย 
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ   และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 

โครงการที่  81 
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          3.1.3  ยกระดับฝีมือช่างชุมชน  พัฒนาทักษะอาชีพ  การซ่อมบ ารุง  และเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน   ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
          3.1.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ   ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน   ในการถ่ายทอดความรู้    พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุน 
การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
          3.1.5  ลดรายจ่ายของประชาชน  โดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร  ที่ใช้ในการประกอบ  
อาชีพ   และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  
          3.1.6  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน  ที่น ามาใช้ในการดูแลรักษา    และซ่อมแซมเครื่องมือ  
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 

          3.2  ผลต่อนักเรียนนักศึกษา 
          3.2.1  เพ่ิมประสบการณ์  และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา  ในการออกไปปฏิบัติ  
งานในชุมชน   
          3.2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง  รวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสามารถมี  
ประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม 
          3.2.3  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 

          3.3  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
          3.3.1  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา    การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น    และยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ  เครื่องจักร  ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน  
          3.3.2  ชุมชนได้รับการสนับสนุน  ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต   พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
คุณภาพสินค้า 
          3.3.3  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ  โดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง   กับทีมช่าง  
ซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน   ในการให้บริการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา   เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ  
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน                 จ านวน    2  ศูนย ์
          4.2  ยกระดับคุณภาพช่างชุมชน              จ านวน    5  คน/ศูนย์ 
          4.3  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน          จ านวน    1  ผลิตภัณฑ์/ศูนย์ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ    เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ   เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต 
ประจ าของครัวเรือน 
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          5.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้   การดูแลรักษา  เครื่องมือ  เครื่องจักร   ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
          5.3  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับ  มีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร  
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
          5.4  รวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 
          5.5  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริม 
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
          5.6  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  มีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อม่ันในการ 
ออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
          5.7  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ  
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ประชาชนผู้มารับบริการซ่อม และรับการฝึกอบรม  จ านวน 200 คน/ศูนย ์ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   
          7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          7.2  พ้ืนที่ในเขตอ าเภอตะกั่วปุา  อ าเภอกะปง  และชุมชนใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสฝึกงานจากประสบการณ์ตรง  ภายใต้สถานการณ์จริง   โดย 
มีชุมชนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่   ซึ่งจะท าให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการออกไปประกอบอาชีพ เมื่อ  
เรียนจบมากข้ึน 
          8.2  ช่างชุมชน 5 คน/ศูนย์  ประชาชนผู้รับบริการ  200 คน/ศูนย์  ได้ความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้ 
การดูแลรักษา  และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
          8.3  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน   ให้ได้รับการรับรองคุณภาพ 
สินค้าเบื้องต้น 
          8.4  ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
          8.5  เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  จ านวน 2 ศูนย์ ศูนย ์
 - ช่างชุมชน  10  คน  ประชาชนผู้มารับบริการ  400 คน คน 
 - บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ  รายการ 
   เครื่องมือ อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 10 รายการ  
 - พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการของ รายการ 
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างมาตรฐาน  
   และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า  
   เบื้องต้น  2 รายการ  
เชิงคุณภาพ - ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  ร้อยละ 
   เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุน  
   และอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ   และการด ารงชีวิต  
   ของประชาชนที่ยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการลด  
   รายจ่ายแล้วเพ่ิมรายได้  
 - ช่างชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือ    มีทักษะในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 
   และขีดความสามารถในการบริหารกิจการ  สามารถประกอบอาชีพ  
   อิสระ  สร้างงาน สร้างรายได้  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการของผลิตภัณฑ์ชุมชน   พัฒนาผลิต ร้อยละ 
   ภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลคาเพ่ิม  สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ  
   สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ   และการรับรองคุณภาพสินค้า  
   เบื้องต้น  
 - นักเรียน นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์ และความเชื่อม่ันในการ  ร้อยละ 
   ออกไปประกอบอาชีพ และปฏิบัติงานในชุมชน  
 - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนา ร้อยละ 
   ทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มี  
   สมรรถนะ ความพร้อม  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560   เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  500,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    - ประชาชนท่ัวไปใช้ - พื้นที่ต่าง ๆ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √ √  ¤    บริการ 200 คน/   อ.ตะกั่วปุา     
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ  √     ศูนย์   อ.กะปง     
4. ด าเนินการจัดซื้อวัสด ุ  √   - ครูนักเรียนนักศึกษา   และชุมชน     
5. ด าเนินงานตามโครงการ  √ √    ให้บริการศูนย์ซ่อม   ใกล้เคียง   500,000  
6. สรุปและรายงานผล   √    สร้างแก่ชุมชน      

รวมเงิน    500,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 500,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - สัมภาษณ์ / สอบถามผู้ใช้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง 
         เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                       ตลอดปีการศึกษา 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   การให้บริการฝึกทักษะวิชาชีพ  ส่งเสริมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ 
    ผู้ประสานงาน          นายไชยรัตน์   อินทร์เพ็ญ 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานโครงการพิเศษ และการบริการชมุชน       โทรศัพท์  0 7645 5085 
     โทรสาร            0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2754 3239 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน  ปัญหาความยากจนกลายเป็นปัญหาหลัก   ที่ประเทศของเราก าลังเผชิญอยู่
อันเนื่องมาจากอัตราค่าครองชีพและราคาน้ ามันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความด้อยโอกาสของการประกอบ
อาชีพทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  ยิ่งตอกย้ าให้ประชาชนที่ยากจนเผชิญปัญหาวิกฤตยิ่งขึ้น 
           วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน  ส่งเสริมอาชีพ  108  
อาชีพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจ   ได้มีการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ  และสามารถพัฒนาขีดความสามารถ    ด้านการ 
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในระดับชุมชนให้กับประชาชน  ได้น าความรู้ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิมหรือสร้างงาน 
สร้างอาชีพใหม่ หารายได้เสริมให้กับครอบครัวต่อไป เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง  มุ่งเน้นการ 
ให้ความรู้วิชาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นตามความต้องการ  
           3.2  เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ  และพัฒนาอาชีพแบบเข้มหรือพัฒนากลุ่มอาชีพ   โดยกระบวนการจัดการ  
ความรู้  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  108  อาชีพ 
          3.3  เพ่ือให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม   สามารถพัฒนาอาชีพ   ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
          3.4  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวของประชาชน     ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้  ท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
          3.5  เพ่ือสร้างรายได้และคุณภาพชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่องาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ประชาชน จ านวน 200 คน  ที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพ 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ประชาชนจ านวน 200 คน สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 
 
 

โครงการที่  82 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ประชาชนทั่วไป   จ านวน  200  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความรู้วิชาชีพ  และสามารถน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หรือพัฒนาอาชีพของ
ตนเองให้ดีขึ้น  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน 
          8.2  ประชาชนได้รับบริการด้านวิชาชีพและพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
          8.3  วิทยาลัยฯ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นในด้านการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างงาน สร้าง ร้อยละ 
 รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
เชิงเวลา - ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน 
 - หลักสูตรฝึกอบรม  จ านวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  60,000  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ประชาชนท่ัวไป  ให ้ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √   ¤  ความสนใจ   เข้ารับ การอาชีพ     
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ √  √  การฝึกอบรมวิชาชีพ ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ และ พัฒนาอาชีพ  60,000    
5. สรุปและรายงานผล  √  √ จ านวน 200 คน      

รวมเงิน  60,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 60,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                      การสงัเกต 
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         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   เสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายรัชชานนท์   เชาว์ช่างเหล็ก 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานปกครอง                            โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 3689 3978 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          เนือ่งจากในปจัจบุนันกัเรยีน นักศึกษาจ านวนไม่น้อย  มีค่านยิมในการแตง่กายชุดนักเรยีน นักศึกษาท่ี  
ที่ไม่เหมาะสม  และถือเป็นแฟชั่น    โดยไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ และรูปแบบที่ถูกต้องของสถานศึกษา   รวมถึง 
ประพฤติปฏิบัติตามกัน โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง จึงเกดิภาพลักษณ์การแต่งกาย
ของนักเรียน นักศึกษาที่ไม่สวยงาม ไม่เหมาะสม  
         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการปลูกฝังความดีงามให้อยู่ 
ในจิตส านึกของเด็กและเยาวชน  มีบทบาทส าคัญ ในการลดการเบี่ยงเบนทางนิยมการแต่งกายของเยาวชน ใน 
สังคมไทย  ซึ่งจากท่ีกล่าวมาท าให้มองเห็นว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อาจไม่ใช่วิธีการที่ก่อให้เกิดความเต็มใจใน
การปฏิบัติ อีกท้ังอาจไม่เกิดผลดีในการใช้กับวัยรุ่นหรือเยาวชน  แต่การปลูกฝัง  การจูงใจ สร้างค่านิยมที่ดีงาม
ตั้งแต่เยาว์วัย น่าจะเป็นกลไกส าคัญในการสร้างเสริมพฤติกรรมและค่านิยมท่ีดีงามให้กับเยาวชน   งานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตาม  
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ในเรื่องการแต่งกาย   และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
         3.1  เพ่ือจัดท าไวนิลรูปภาพการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
          3.2  เพ่ือปลูกฝังการมีจิตส านึกของสภาพความเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และการมีวินัยในตนเอง  
          3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในเรื่องของการแต่งกาย 
          3.4  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศความอบอุ่น ความภูมิใจให้นักเรียน นักศึกษา ครู และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยฯ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 300 คน  มีพฤติกรรมการแต่งกายที่ดีขึ้น 
          4.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกของการเป็นนักเรียน นักศึกษา และมีวินัยในตนเองมากข้ึน 
          4.3  เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายให้ถูกระเบียบของวิทยาลัยฯ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ภาพลักษณ์การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา เป็นที่ประทับใจแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น  
 
 

โครงการที่  83 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
         8.1  มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
         8.2  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎของวิทยาลัยฯ  มากขึ้น 
          8.3  นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัตตินตามระเบียบ มีความภาคภูมิใจ  มีก าลังใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับ                
พ่ี น้อง และเพ่ือนๆ ในวิทยาลัยฯ 
         8.4  บุคคลภายนอกมีความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จ านวน 300 คน  มี คน 
 พฤติกรรมการแต่งกายถูกต้องตามกฎและระเบียบของวิทยาลัยฯ   
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา มีระเบียบวินัยมากข้ึน ร้อยละ 
 ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √   ¤  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ 80 มีพฤติกรรมการ ตะกั่วปุา    3,000 
4. สรุปและรายงานผล  √  √ แต่งกายถูกต้อง      

รวมเงิน     3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต 
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          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

290 โครงการที่  84 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวเพียงดาว  สารณาคมน์กุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานสวัสดกิารนักเรยีน นักศึกษา    โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3591 3346 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           การพัฒนาทางด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษามีคุณธรรม  มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต   จ าเป็นต้องอาศัยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของ 
เยาวชนอีกทั้งค านึงถึงความเป็นอยู่ของเยาวชน ดังนั้นโครงการที่จะส่งเสริมในด้านสุขภาพคุณภาพชีวิต จึงเป็น 
ส่วนที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิตและเป็นก าลังที่เข้มแข็งของชาติต่อไป  
          งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
การส่งเสริม    พัฒนาคุณภาพให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการพยาบาลในวิทยาลัยฯ  ให้บริการในด้านสุขภาพ   และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา  ตลอดจนครูและบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
ต่าง ๆ  มียาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร   เมื่อ 
เจ็บปุวยหรือประสบอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้มียา และเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 
          3.2  เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
          3.3  เพ่ือบริการพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร 
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรมีความใส่ใจ ดูและรักษาสุขภาพของตนเอง  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  มียา และเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล  ที่พร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้  
ตลอดปี 
          4.2  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรที่ได้เข้าใช้บริการในห้องพยาบาลในแต่ละเดือนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
ที่ได้ตั้งไว้ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรได้รับการบริการในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
          5.2  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรที่ได้เข้าใช้บริการในห้องพยาบาลอย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยง
จากอาการของโรคในขั้นต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ของจ านวนที่เข้าใช้บริการในห้องพยาบาล 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 
          6.2  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับบริการปฐมพยาบาลด้านคุณภาพอนามัย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  มียา  และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นพร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรตลอดปีการศึกษา  
          8.2  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับการบริการในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
          8.3  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มียา และเวชภัณฑ์ที่พร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา  และ รายการ 
 บุคลากรได้ทุกวัน  ตลอดปีการศึกษา  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ได้เข้าใช้บริการในห้องพยาบาล ร้อยละ 
   อย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงจากอาการของโรคและอุบัติเหตุใน   
   ขั้นต้น  
 - นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลัง ร้อยละ 
   จากที่ได้รับบริการ  
เชิงเวลา - ด าเนินการจัดซื้อวัสดุภายในระยะเวลา 1 เดือน เดือน 
 - ให้บริการได้ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  10,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. ด าเนินการจัดซื้อ √   ¤  บุคลากร ได้รับการ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ บริการด้านสุขภาพ ตะกั่วปุา    10,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ตลอดปีการศึกษา      

รวมเงิน     10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - รายงานผลผู้เข้าใช้บริการห้องพยาบาลในแต่ละเดือน 
         เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293 โครงการที่  85 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวเพียงดาว  สารณาคมน์กุล 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานสวัสดกิารนักเรยีน นักศึกษา      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3591 3346 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         การตรวจสุขภาพ   คือ   การตรวจสอบสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล    เพ่ือให้ทราบว่ามีสุขภาพเป็น 
อย่างไร  มีความบกพร่องของร่างกายหรือไม่  การตรวจสุขภาพนับว่าเป็นมาตรการในการปูองกันโรค  ในระยะ
เริ่มแรกไม่ให้รุกรามมากข้ึน จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือติดต่อไปยังผู้อ่ืนได้  และยังเป็นวิธีการที่ถูกต้องกว่า
การคอยให้การบ าบัดรักษาเม่ือมีอาการของโรคปรากฏขึ้นแล้วดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นทางเลือกท่ีมีความ  
ส าคัญมาก เพราะสามารถตรวจพบความผิดปกติเบื้องต้นได้ และท าการรักษาหรือปูองกันไม่ให้โรคลุกลาม  
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง 
จึงมอบนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง    ประกอบกับปัจจุบันการใช้สารเสพติด  และการใช้ยาในทางท่ีผิดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  ทวีความ 
รุนแรงมากข้ึนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก  ดังนั้นงานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ  และตรวจสารเสพติดประจ าปีให้กับ 
นักเรียน นักศึกษา  เฝูาระวังโรคภัยไขเจ็บหรือโรคติดต่อ  สร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน รู้จัก 
ดูแลและเอาใจใส่  ในเรื่องสุขภาพและพลานามัยของตนเอง   ปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  โดยค า 
แนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ    เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้เป็นปกติ  และไม่กระทบต่อการเรียนของ 
นักเรียน นักศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ  
          3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
          3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
          3.5  เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
          3.6  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึง โทษ  พิษภัยของสารเสพติด  
          3.7  เพ่ือแก้ปัญหาและดูแลนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จ านวน 515 คน   ได้รับการตรวจสุขภาพ 
          4.2  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพ และเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ  และตรวจสารเสพติดประจ าปี 
           5.2  จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่รับการตรวจสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
         นกัเรยีน นักศึกษา และบคุลากรของวทิยาลัยฯ  จ านวน 515 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ   ได้ตระหนักถึงความส าคัญ   ของการดูแลรักษา  
สุขภาพและพลานามัย 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และทราบผล 
การตรวจสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ หรือผิดปกติหรือไม่ 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงภาวการณ์เจริญเติบโตทางด้านร่างกาย
ของตนเอง 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีและเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  เข้ารับการตรวจสุขภาพและสาร ร้อยละ 
   เสพติด ร้อยละ 90  
 - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับบริการ  ได้รับทราบผลการ คน 
   ตรวจสุขภาพและสารเสพติดทุกคน  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เกิดความตระหนักในเรื่องการดูแล  ร้อยละ 
   รักษาสุขภาพ  
 - ลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 
เชิงเวลา ด าเนินงานตามโครงการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  97,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √ ¤  บุคลากรเข้ารับการ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √  √  ตรวจสุขภาพ  และ ตะกั่วปุา 97,000    
4. สรุปและรายงานผล  √  √ สารเสพติดประจ าป ี      

รวมเงิน  97,000    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 97,000 
 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                    - ติดตามจากผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติดประจ าปี 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         ระยะเวลา 
                      เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   จัดท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวเพียงดาว  สารณาคมน์กุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานสวัสดกิารนักเรยีน นักศึกษา     โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 3591 3346 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          แม้ว่าวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   โดย 
การจัดเวรยาม  และจัดสถานที่ต่าง ๆ  ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับความปลอดภัยที่สุด   ในขณะที่ 
อยู่ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา   แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด  มีความเสี่ยงได้ทุกที่  ทุก 
เวลา ทุกสถานที่   น ามาซึ่งความสูญเสียและเสียหายทั้งร่างกายและชีวิตที่อาจเกิดข้ึนกับเยาวชน   ซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญและอนาคตของชาติ  การวางแผนคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่าง
มาก   การประกันอุบัติเหตุจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทีส่ถาน 
ศึกษา และผู้ปกครองจะต้องรับภาระในเบื้องต้น และเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    จึงควรมีการจัดท าประกันอุบัติเหตุเพ่ือคุ้มครอง
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีหลักประกัน   และได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจาก  
การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 
         3.2  เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันการคุ้มครองและชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณีที่นักเรียน นักศึกษา
ประสบอุบัติเหตุ   สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ    รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา  
เสียชีวิต 
         3.3  เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน  นักศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 400 คน    ได้รับการจัดท า 
ประกันอุบัติเหตุ 
          4.2  จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลการได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุ                                  
          5.2  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
          5.3  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
            นกัเรยีน นักศึกษา และบคุลากรของวทิยาลัยฯ  จ านวน 515 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพราะได้รับการคุ้มครองและ  
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุ  และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้ 
แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จ านวน 515 คน  ได้รับการจัดท า คน 
 ประกันอุบัติเหตุ  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  ได้รับการคุ้มครอง   และสิทธิ ร้อยละ 
   ประโยชน์ต่าง ๆ ด้านประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้  
   มาตรฐาน  
 - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต ร้อยละ 
   ยิ่งขึ้น  
เชิงเวลา ด าเนินงานตามโครงการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  77,250  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √ ¤  บุคลากร  ได้รับการ การอาชีพ     
3. พิจาณาคัดเลือกบริษัท   √ ¤  จัดท า  ประกันอุบัต ิ ตะกั่วปุา     
4. ด าเนินงานตามโครงการ   √  เหตุ จากบริษัทท่ีได ้  77,250    
5. สรุปและรายงานผล    √ มาตรฐาน      

รวมเงิน  77,250    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 77,250 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ติดตามจากผู้ที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 
         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
  เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ศิษย์รักครู เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานครูท่ีปรกึษา                        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน   ต้องเกิดจากความมือร่วมใจกัน ระหว่างวิทยาลัย
คร ูและผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง  ๆ  
ขึ้น  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข    ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  เป็นอีกกิจกรรม 
หนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา 
ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และครู  ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ตัวนักเรียน นักศึกษาในด้านการเรียน  อุปนิสัย การคบเพ่ือน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ 
แท้จริงของนักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน  เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดี   ในการช่วยเหลือปูองกัน 
แก้ไข และพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครอง  ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิด 
ชอบต่อตนเอง และสังคมต่อไป 
          งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น    เพ่ือศึกษาข้อมูลด้าน 
ครอบครัว  สังคม  ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษา  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  และเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  ช่วยลดพฤติกรรมและ
ความประพฤติท่ีไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสมแก่ความเป็นนักเรียน นักศึกษา  เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ   ครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง             
           3.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะอยู่ ที่วิทยาลัยฯ 
           3.3  เพ่ือให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์   และไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา  ในขณะที่อยู่บ้าน 
           3.4  เพ่ือให้ครทูี่ปรึกษาได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครอง 
           3.5  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษามาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  ที่มีปัญหา
ทางด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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          3.6  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา   หรือข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้ปกครอง 
นักเรียน นักศึกษามาส่งเสริมความสามารถของนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถตามศักยภาพ  
          3.7  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาทั้งในด้านที่เป็นปัญหา   และด้าน  
ที่ควรส่งเสริม  เพื่อช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  จ านวน 300 คน  ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
          4.2  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครอง 
          5.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือ และส่งเสริมตามลักษณะปัญหา   และความสามารถของ 
แต่ละคน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
         นกัเรยีน นักศึกษา วทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  จ านวน  300  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัย  ครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครอง 
           8.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
           8.3  ได้รับทราบข้อเท็จจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาด้านการ
ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างตรงตามสภาพปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 
 - ครูที่ปรึกษา ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ ครั้ง 
   1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีความเข้าใจ  ร้อยละ 
 และให้ความร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่อยู่  
 ในความปกครอง  และนักเรียน นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือและ  
 ส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละคน  
เชิงเวลา ด าเนินงานตามโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  13,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูที่ปรึกษาด าเนิน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √ ¤  การออกเยี่ยมบ้าน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √   √ นักเรียน นักศึกษา ตะกั่วปุา   13,000  
4. สรุปและรายงานผล  √  √ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      

รวมเงิน  (งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา)   13,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 13,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
        วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                     - การสัมภาษณ์ 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
          ระยะเวลา 
                      เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   จัดท าแฟูมประวัติและสะสมงานนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานครูท่ีปรกึษา                        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน   ต้องเกิดจากความมือร่วมใจกัน ระหว่างวิทยาลัย
คร ูและผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง  ๆ  
ขึ้น    เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา    เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการจัดท าแฟูมประวัติและสะสมงานของผู้เรียนเป็น  
อีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา   โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างผู้เรียน  
กับครูที่ปรึกษา  และครูที่ปรึกษาสามารถทราบประวัติของผู้เรียน ในด้านการเรียนอุปนิสัย  การคบเพื่อน  เพ่ือ
เป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดี   ในการช่วยเหลือปูองกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ที่อยู่ในความ 
ปกครองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป 
          งานครูที่ปรึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือศึกษาข้อมูล ด้าน
ประวัติส่วนตัว ด้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้เรียนกับครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ช่วย
ลดพฤติกรรม และความประพฤติท่ีไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสมแก่ความเป็นนักเรียน นักศึกษา    เพื่อให้สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้ทราบประวัติของนักเรียน นักศึกษา 
           3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ 
           3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการจัดท าผลงานของตนเอง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  200  คน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน  มีแฟูมประวัติและสะสมผลงาน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาระดบัชัน้ ปวช. 1  และระดับชั้น ปวส. 1 จ านวน  200  คน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษามีแฟูมประวัติ และแฟูมสะสมผลงานที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  
          8.2  นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  จัดท าแฟูมสะสมงานของ  ร้อยละ 
 ตนเอง  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีแฟูมประวัติ และแฟูม  ร้อยละ 
 สะสมงานเพ่ือน าไปใช้ในการสมัครงาน และศึกษาต่อ  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  15,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √ ¤  จ านวน 200 คนได้ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ จัดท าแฟูมสะสมผล ตะกั่วปุา   15,000  
4. สรุปและรายงานผล    √ ผลงานของตนเอง      

รวมเงิน  (งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา)   15,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - การสังเกต 
                    - ครูที่ปรึกษาก ากับติดตามการด าเนินงาน 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                       เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   น าเสนอผลงานครูที่ปรึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานครูท่ีปรกึษา                        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรม
จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน   ต้องเกิดจากความมือร่วมใจกัน ระหว่างวิทยาลัย 
ครู  และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง  ๆ 
ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชน ได้อย่างมีความสุข  
          งานครูท่ีปรกึษา ฝาุยพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษาจงึไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในการดูแลของครูที่ปรึกษา และเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา และสร้าง 
ระบบควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลงานครูที่ปรึกษา ที่ต้องรับผิดชอบ  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของ 
นักเรียน นักศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในการดูแลของครูที่ปรึกษา  
          3.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา และสร้างระบบควบคุมตรวจสอบ และประเมินผลตามงานครูที่
ปรึกษา  ที่ต้องรับผิดชอบเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          คณะครู บุคลากร จ านวน 40 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครูท่ีปรกึษาทุกคนมีแนวทางในการพัฒนา ควบคุมนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          คณะครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   จ านวน 40 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  มีเอกสารคู่มือครูที่ปรึกษา 
          8.2  จัดกิจกรรม / ฝึกอบรมให้กับครูที่ปรึกษาในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ครูที่ปรึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถควบคุม และพัฒนานักเรียน  ร้อยละ 
 นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูที่ปรึกษาเข้ารับ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √ ¤  อบรมให้ความรู้ใน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √ √ การควบคุม  ดูแล ตะกั่วปุา   5,000  
4. สรุปและรายงานผล    √ ช่วยเหลือนักเรียน      

รวมเงิน  (งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา)   5,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ครูที่ปรึกษาก ากับติดตามการด าเนินงาน 
         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ติดตามผู้เรียนรายวิชา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานครูท่ีปรกึษา                        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
           การพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรม
จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน   ต้องเกิดจากความมือร่วมใจกัน ระหว่างวิทยาลัย 
ครู  และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง  ๆ 
ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชน ได้อย่างมีความสุข  
          งานครูท่ีปรกึษา ฝาุยพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา จงึไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือน านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   และการติดตามนักเรียน นักศึกษา ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย  
และเป็นปัจจุบัน  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
           3.1  ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          3.2  ติดตามการเข้าเรียนของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
          3.3  ลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
           คณะครู บุคลากร จ านวน  35 คน  เข้าใช้ระบบการติดตามดูแลผู้เรียน   

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          คณะครูสามารถน าความรูไ้ปปรับใช้ เพ่ือช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรยีน นักศึกษา  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          คณะครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   จ านวน 35 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ครผูู้สอนใช้โปรแกรมติดตามผู้เรียน (SMIS)  ในการติดตามผู้เรียนทุกคน 
           8.2  ผลการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาดีขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนและบุคลากร จ านวน 35 คน  เข้าใช้ระบบติดตามผู้เรียน คน 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  สามารถช่วยลดปัญหาการออก ร้อยละ 
 กลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  6,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ครูที่ปรึกษาด าเนิน วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √ ¤  การกรอกข้อมูลใน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √ √ √ √ ระบบโปรแกรมติด ตะกั่วปุา   6,000  
4. สรุปและรายงานผล  √  √ ตามผู้เรียน (SMIS)      

รวมเงิน  (งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา)   6,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
           วิธีการ 
                     - การสังเกต 
                     - ก ากับติดตามการด าเนินงานการเข้าใช้ระบบติดตามผู้เรียน 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                       เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 

308 โครงการที่  91 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายผู้ปกครองในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานครูท่ีปรกึษา                        โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรม
จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน   ต้องเกิดจากความมือร่วมใจกัน ระหว่างวิทยาลัย 
ครู  และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง  ๆ 
ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชน ได้อย่างมีความสุข  
          งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง  วิทยาลัยฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการท า 
ความเข้าใจร่วมกันต่อวิทยาลัยฯ   และร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่ดูแล  มีปัญหาในด้านความ 
ประพฤติและผลการเรียน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          3.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการท าความเข้าใจร่วมกันต่อวิทยาลัยฯ 
          3.3  ร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่ดูแล มีปัญหาในด้านความประพฤติและผลการเรียน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน ที่เข้าร่วมโครงการ  

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
          5.2  ผู้ปกครอง  และเครือข่ายมีความเข้าใจที่ดีในภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง  และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  มีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียน  
การสอนของวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน 
          8.2  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทางด้านการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
          8.3  วิทยาลัยฯ  มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง  วิทยาลัยฯ  และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  ได้ร่วมประชุม ร้อยละ 
 ปรึกษาในการแก้ปัญหา  และพัฒนานักเรียน นักศึกษา  
เชิงเวลา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  11,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้ปกครอง วิทยาลัย วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √ ¤  เครือข่ายได้ร่วมประ การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ √  √  ชุดแลกเปลี่ยนความ ตะกั่วปุา    11,000 
4. สรุปและรายงานผล √  √  คิดเห็น  ในการร่วม      
     แก้ปัญหานักเรียน      

รวมเงนิ    11,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 11,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     การสงัเกต และสัมภาษณ์ 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   แนะแนวสัญจร 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         ตามภารกิจและนโยบาย  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย 
เปูาหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. 2555 - 2569  ของส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา   ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน   การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา  และการฝึก 
อบรมวิชาชีพ  การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุาการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ในการที่จะกระจายโอกาส  ให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
          ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพมีหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
มีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่าง  ๆ  ในสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนซึ่ง 
เปิดท าการสอนเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือโน้มน้าว  
ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้น  ๆ การแนะแนวการศึกษาที่เข้า 
ถึงเปูาหมายโดยตรง  เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา  ตลอดจนครแูนะแนวของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษารับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน    ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น 
ต่อไป   
          งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อด าเนินการแนะแนวสัญจรและให้ความ 
รู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้เรียน   สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ   และมีความ 
ถนัด  รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้ความรู้  ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาด้านวิชาชีพ  ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับ 
ที่สูงขึ้น  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
          3.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ทั้งระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
         3.3  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ  กับสถาบันการ 
ศึกษาอ่ืน  และสถานประกอบการ 
         3.4  เพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 
มากขึ้น 
          4.2  จ านวนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.  ของทุกสาขาวิชาสูงขึ้น 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  แนะแนวให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอตะกั่วปุาและอ าเภอใกล้เคียง  ได้รับทราบข้อมูล   และเข้าใจการ 
ศึกษาต่อในสายอาชีพ 
          5.2  เพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ให้มากขึ้น 
          5.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย 
การอาชีพตะกั่วปุา 
          5.4  วิทยาลัยฯ ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          6.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
          6.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส   จ านวน 17 แห่ง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         สถานศึกษาในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอตะก่ัวปุา  อ าเภอกะปง  อ าเภอคุระบรุี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียนโรงเรียนมัธยม   และโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภอตะกั่วปุา   อ าเภอคุระบุรี  และ 
อ าเภอกะปง  สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ  เป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
          8.2  โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส  รวมถึงชุมชนมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบของอาชีวศึกษา  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ครูแนะแนว  อย่างน้อย 200 คน คน 
 - จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. ของทุกสาขาวิชา คน 
   เพ่ิมจ านวนมากขึ้น  
เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูแนะแนว และผู้สนใจได้ข้อมูลประกอบ  ร้อยละ 
 การตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์   
 อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาอ่ืน  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  30,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน ม.3 , ม.6 โรงเรียน     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √   ¤  เข้าใจ และมีข้อมูล มัธยมในเขต     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √   ประกอบการตัดสิน อ.ตะกั่วปุา    30,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   ใจศึกษาต่อในสาย อ.กะปง     
     อาชีพ อ.คุระบุร ี     

รวมเงนิ    30,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                    - การสังเกต  
                    - การสัมภาษณ์ 
         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
        ระยะเวลา 
                      เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน     โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 32 
(1)  ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสอน   ความประพฤติ  ระเบียบวินัย 
และข้อบังคับของสถานศึกษา   ประกอบกับวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ 
สอนด้านอาชีพ โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ได้รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม ่ ในปีการศึกษา 2561 จึงเล็งเห็นความส าคัญของการดูแลและกระตุ้นให้ 
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีดี   มีระเบียบวินัย   มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนที่มีคุณภาพของ 
สังคม   มุ่งม่ันในการประกอบอาชีพไปในทางท่ีถูกที่ควร    เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท าประโยชน์แก่สังคม  และ 
ประเทศชาติสืบไป  
          ในการนี้    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบแนวทางการ  
ปฏิบัติตน  กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ   ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   และ 
ค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา  สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัยเป็นคนดี น า 
ไปสู่การปรับตัวและการเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสร้างสมรรถภาพพ้ืนฐานของนักเรียน  นักศึกษาใหม่   ให้มีความเข้าใจอันดีต่อวิทยาลัยฯ
สามารถใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ  ได้อย่างเหมาะสม 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล  
พ้ืนฐานของวิทยาลัยฯ  
          3.3  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
          3.4  เพ่ือฝึกฝนความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ มีความส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
          3.5  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียน   ตามนโยบายของส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา  คือ  “มีคุณธรรมน าวิชาชีพ”  “เก่ง  ดี  มีสุข” 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นกัเรยีน นักศึกษาใหม่ระดบัชัน้ ปวช. 1  และระดับ ปวส. 1  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
           5.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. 1  และระดับ ปวส. 1  ได้เรียนรู้ท ากิจกรรมร่วมกัน  และ 
ปรับสภาพพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางท่ีดีขึ้น  
           5.2  ละลายพฤติกรรมเก่าของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาใหม่ระดบัชัน้ ปวช. 1  และระดับ ปวส. 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.   ได้รับการแนะน าวิธีการ 
เรียน  รวมทั้งได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  การจัดกิจกรรม และสวัสดิการส าหรับ  
นักเรียน นักศึกษา 
          8.2  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู  นักเรียน นักศึกษา 
          8.3  นักเรียน นักศึกษามีความอดทน  และมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
          8.4  นักเรียน นักศึกษามีความคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  ทั้งระดับ ปวช. และ ร้อยละ 
 ระดับ ปวส.  เข้าร่วมปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาใหม่  ทราบวิธีการจัดการเรียนการสอน  และ ร้อยละ 
   ระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบ  
   การเรียนในวิทยาลัยฯ ได้  
 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90  มีพฤติกรรม ร้อยละ 
   ที่ดีในการอยู่ร่วมกันสถานศึกษา  
 - นักเรียน นักศึกษาใหม่  จ านวน 200 คน  ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน คน 
   และปรับสภาพพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางท่ีดีขึ้น  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  2 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √ ¤  ใหม่  ปีการศึกษา การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  2561  ระดับ ปวช.   ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล   √  และ  ระดับ ปวส.       
     จ านวน 200 คน      

รวมเงนิ    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     - การสังเกต  
                     - การสัมภาษณ์ 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนพฤษภาคม  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   จัดหาทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน     โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากการส ารวจข้อมูลพบว่านักเรียน นักศึกษาจ านวนมากมีฐานนะยากจน ผู้ปกครอง 
มีรายได้น้อยท าให้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน ท าให้นักเรียน นักศึกษาจ านวน 
มากขาดอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน  พลาดโอกาสในการศึกษาและเรียนต่อในระดับสูง  ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึง 
มีนโยบายในการสนับสนุน  และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา  โดยได้จัดโครงการหา 
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษาและด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา 
รู้จักคุณค่าของทุนการศึกษาท่ีได้รับ  รู้จักรักการออม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  ซึ่งส่ง 
ผลท าให้นักเรียน นักศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสศึกษาต่อ  และออกไปประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  จัดหาทุนส าหรับมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
          3.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน  ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน  จน 
ส าเร็จการศึกษา 
          3.3  เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน  แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มี  
ฐานะยากจน 
          3.4  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน  เรียนดี และมีความประพฤติดี 
          3.5  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดผู้อุปการะ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 80 
          4.2  นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี   และน าทุนการศึกษา  
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา หรือในทางที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 
          5.2  นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นกัเรยีน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวปุา  ทีมี่ผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์  
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :       วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร  หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการไม่น้อย 
กว่า 20 ทุน 
          8.2  นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน 
          8.3  สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้รับทุนการศึกษา   และมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการ  
ศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 80 ร้อยละ 
 - นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ คน 
   ทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  มีผลการเรียนดี  และมี คน 
   ความประพฤติท่ีดีขึ้น  
 - นักเรียน นักศึกษาน าทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ ร้อยละ 
   ศึกษา หรือในทางที่ถูกต้อง ร้อยละ 80  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษาท่ี วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √ ¤  เรียนดี   ขาดแคลน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  ทุนทรัพย์ ไม่น้อยกว่า ตะกั่วปุา    3,000 
4. สรุปและรายงานผล   √  20 คนได้รับทุน      

รวมเงนิ    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

 
318 



 
11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                     - การสังเกต  
                     - การสัมภาษณ์ 
         เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                      เดือนมิถุนายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ด้วยในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นอกจากจะมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพแล้ว   ยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการศึกษาต่อ   และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ
หรือการท างาน   เช่น  การหางาน   การสมัครงาน  และการปรับปรุงตนเอง    ให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน 
การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาดังกล่าวเบื้องต้น    เพ่ือที่จะช่วยให้นักเรียน
นักศึกษาเหล่านี้  ได้มีข้อมูลและแนะแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   งานแนะแนวฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อนิเทศนักเรียน นักศึกษาในการคิด  และตัดสินใจ
เลือกเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  การสมัครเข้าท างาน   โดยเชิญวิทยากรผู้ที่ประสบความส าเร็จจากการศึกษา และ 
การท างานมาบรรยายให้นักเรียน นักศึกษารับฟัง  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
          การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ในระดับชั้น  ปวช. 3  และ ปวส. 2  ทุกสาขา 
วิชาชีพ   เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีต่อความส าเร็จด้านการศึกษา   ตามหลักสูตรการ 
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    ของนักเรียน  
นักศึกษา  เพ่ือร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี  และเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่  
ละปีการศึกษา  โดยจะท าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา   จะได้เกิดความภาคภูมิใจและมี 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ 
ศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
          3.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียน  นักศึกษา 
          3.3  เพ่ือเป็นการอบรมชี้แนะแนวทาง  และการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคม ที่จะด าเนินชีวิต  
ต่อไปในอนาคต 
          3.4  เพ่ือแนะน าการด าเนินชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   ในลักษณะของ  
การสร้างทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพของตน  ในด้านประกอบอาชีพ   แสวงหางานท า   ตามความต้องการของตลาด  
แรงงาน  และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
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          3.5  เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
          3.6  เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
          3.7  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร  เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อม่ัน  
ในตนเองและสถาบัน 
          3.8  เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจและมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่จบการศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และ ปวส. 2 ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเอง  และเตรียม 
ความพร้อมในการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
          5.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้   ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่  และความส าคัญของการใช้ชีวิตหลัง 
ส าเร็จการศึกษา  และมีความรู้สึกผูกพันต่อสถาบันการศึกษา  ครู อาจารย์  
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ที่จะส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :        วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2   ที่จะส าเร็จการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
          8.2  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และ ปวส. 2 ที่จะส าเร็จการศึกษา ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ 
สมัครงาน และความต้องการของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง 
          8.3  นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2   ที่จะส าเร็จการศึกษา  ได้เรียนรู้และปรับปรุง 
ตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ 
          8.4  นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
          8.5  ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่จบการศึกษา 
          8.6  ผู้บริหาร ครู  ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ได้มีโอกาสแสดงความชื่นชมและยินดีกับความ 
ส าเร็จของนักเรียน นักศึกษา 
         8.7  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม   มีความม่ันใจและความพร้อมใน  
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน   มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น    และมีความรัก ความผูกพันกับสถาน  
ศึกษา 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. คน 
 ประจ าปีการศึกษา 2560  ทุกสาขางาน  เข้าร่วมโครงการ  
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทาง  ในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 
   และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
   ได้อย่างเหมาะสม  
 - นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมี  ร้อยละ 
   ความรัก ความผูกพันต่อสถานศึกษา ครูอาจารย์  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  1 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  15,000  บาท บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษาท่ี วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √  ¤  จะส าเร็จการศึกษา การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ  √   ปีการศึกษา 2560 ตะกั่วปุา    15,000 
4. สรุปและรายงานผล  √   เข้าร่วมโครงการ      

รวมเงนิ    15,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
         วิธีการ 
                    - การสังเกต  
                    - การสัมภาษณ์ 
         เครื่องมือ 
                   - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                   - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                     เดือนมีนาคม  2561 
 
 

322 โครงการที่  96 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน      โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ออกไปศึกษาต่อ และประกอบ 
อาชีพ   ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ  หรือความล้มเหลว ในการจัด 
การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ  การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ได้ข้อมูล 
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  และภาวการณ์มีงานท า ของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในภาพรวม    เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา   ตลอด 
จนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา 
          งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อด าเนินการติดตามและจัดเก็บข้อมูล 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3และ ปวส. 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการได้งานท าในหน้าที่ที่ตรงกับสาย
การเรียนที่ส าเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
          3.2  เพ่ือจะท าให้สามารถติดตามผลการได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการ  
การศึกษาได้ 
          3.3  เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือ และน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
          3.4  เพ่ือน าข้อมูลด้านความต้องการแรงงาน ในสถานประกอบการ    น ามาปรับการเรียนการสอนให้ 
ตรงกับตลาดแรงงาน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
          3.5  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาในแต่ละรุ่น 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นักเรียน นักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืนวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ทราบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา  ว่าได้น าความรู้ความสามารถ  
ที่ได้รับ น าไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ   เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  ที่จะส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา และสถานประกอบการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  สามารถติดตามผลการมีงานท า  ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ  
ปวช. และ ปวส.  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
          8.2  น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
   ร้อยละ 80  
 - ติดตามข้อมูลการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา  และคุณลักษณะ  ร้อยละ 
   ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  ด้านการจ้างแรงงานในสาย  
   อาชีพ  
เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยฯ ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ร้อยละ 
   ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - วิทยาลัยฯ น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรความต้องการ ร้อยละ 
   แรงงานให้เหมาะสม กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  3  เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  3,000  บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน นักศึกษา - วิทยาลัยฯ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √  ¤  ที่ส าเร็จการศึกษา - สถานประ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  กรอกข้อมูลแบบสอบ   กอบการ    3,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ถามกลับคืนวิทยาลัย      

รวมเงนิ    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    - ส่งไปรษณียบัตรและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาทาง Social Network เช่น Line Facebook 
     โดยงานแนะแนวฯ  
                    - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาให้วิทยาลัย 
          เครื่องมือ 
                    - แบบสอบถาม 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                      เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

325 โครงการที่  97 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน    โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                 0 7645 5085                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ   เพ่ือรองรับ 
ตลาดแรงงาน   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ   ความเจนจัดด้านวิชาการ    และคุณสมบัติที่ 
จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพ และความสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  
          งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ไดต้ระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้มีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแบบสอบถาม เพื่อ ส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาต่าง ๆที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ  
การศึกษาของวิทยาลัยฯ  เพ่ือจะได้น าผลการประเมินที่ได้  มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การเรียนการสอน ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจ 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา  จากวิทยาลัยการอาชีพ  
ตะกั่วปุา  
          3.2  เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา   ทั้งของรัฐ  
และเอกชนที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา  
          3.3  ศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
ประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
          3.4  เพ่ือร่วมกันผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะ  ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ    มีทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   พร้อมที่จะเข้าสู่ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ  
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          วิทยาลัยฯ น าผลการประเมินทีไ่ดร้ับมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ 
สอน ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  
          7.1  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
          7.2  สถานประกอบการ  หน่วยงาน 
          7.3  สถานศึกษาต่าง ๆ  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  วิทยาลัยฯ  ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจาก  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา 
ผู้รับบริการ  ที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
          8.2  วิทยาลัยฯ น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
          8.3  วิทยาลัยฯ  มีข้อมูลความต้องการในด้านต่าง ๆ  ของตลาดแรงงานมากขึ้น  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการ หน่วยงาน  สถานศึกษาต่าง ๆ  และผู้รับบริการ ร้อยละ 
 กรอกแบบส ารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่ส ารวจ  
เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ  ร้อยละ 
   และผู้รับบริการ  ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - ผลการประเมินจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา ร้อยละ 
   และผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
   ผ่านร้อยละ 80  
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน 1 ครั้ง ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  1,500  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    สถานประกอบการ - วิทยาลัยฯ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √  ¤  หน่วยงาน  สถาน - สถานประ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  ศึกษา กรอกข้อมูล   กอบการ    1,500 
4. สรุปและรายงานผล    √ ความพึงพอใจ      

รวมเงนิ    1,500 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,500 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                     - การสังเกต  
                     - การสัมภาษณ์ 
                    - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาให้วิทยาลัย 
          เครื่องมือ 
                     - แบบสอบถาม 
                     - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                       เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
1. ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
    ผู้ประสานงาน          นายไตรวุฒิ   ทองสกุล 
    ต าแหน่ง                 หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน    โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร                  0 7645 5085                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4844 9456 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตามโครง 
สร้างของการบริหารสถานศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   ในส่วนของงานแนะแนวอาชีพและจัด 
หางาน  ที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหลากหลายด้าน   ซึ่งปัจจุบัน ระบบการท างานของงานแนะแนวฯ 
ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบระเบียบ  ท าให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล การจัดวางตัวบุคคล และการ 
ให้บริการค าปรึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการตกแต่งให้มีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่  ท าให้ผู้ 
เข้าใช้บริการอาจจะเกิดความไม่ประทับใจ   ดังนั้นงานแนะแนวฯ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร  และการท างานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเพ่ือให้เกิดความ 
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  และสามารถอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการท างานและด าเนินการพัฒนาห้องแนะแนว  
          3.2  เพ่ือจัดส านักงานให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการงานส านักงาน 
          3.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ  

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐาน  จ านวน  1  ห้อง 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อใช้บริการ 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ห้องแนะแนว  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :         วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  มีห้องปฏิบัติงานแนะแนวที่ทันสมัย  จ านวน 1 ห้อง 
          8.2  ห้องแนะแนวมีความทันสมัย  สมบูรณ์  สร้างความประทับใจแก่นักเรียน นักศึกษา  ตลอดจน 
ผู้มาใช้บริการ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องแนะแนว  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้รับการปรับปรุง ห้อง 
 จ านวน 1 ห้อง  
เชิงคุณภาพ - เอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานแนะแนวมีการจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบ ร้อยละ 
   สะดวกในการค้นหามากข้ึน  
 - ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ และผู้มาใช้บริการ ร้อยละ 
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  5,000  บาท บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    ห้องแนะแนว ฝุาย วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  √  ¤  พัฒนาฯ   จ านวน การอาชีพ     
3. ด าเนินงานตามโครงการ   √  1 ห้อง  ได้รับการ ตะกั่วปุา    5,000 
4. สรุปและรายงานผล    √ ปรับปรุง พัฒนา      

รวมเงนิ    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
          วิธีการ 
                    การสงัเกต  
          เครื่องมือ 
                   - แบบสอบถาม 
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
          ระยะเวลา 
                    เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
 



330 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    ผู้ประสานงาน          นางสาวธราพรรณ   เถิงค า 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา   โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          การจัดการศึกษาในยคุปฏิรปูการอาชีวศึกษา   และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามผลลัพธ์   และ 
ผลผลิตของสถานศึกษา ตลอดจนการมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จึงมุ่งให้ความส าคัญของ  
คุณภาพที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษา  ซึ่งก็คือผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น  ทั้งในระบบของการ  
จัดการอาชีวศึกษา ตั้งแต่การเริ่มรับผู้เรียนเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนกรสอนและการส าเร็จการศึกษา  ควรให้  
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพแต่ก็ยังมีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่ในระบบของการจัดการเรียน  
การสอน หรือการออกกลางคัน   จึงส่งผลต่อความสูญเปล่าทางการศึกษาและกระทบต่อการผลิตก าลังคนเข้าสู่  
ตลาดแรงงาน  อันเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          ดว้ยเหตุนี ้ การออกกลางคันของผู้เรียน  จงึเปน็ปญัหาส าคัญ  ตอ่การจัดการศึกษาของประเทศทีต่อ้ง  
ด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว  
ศึกษา   ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา    อีกทั้งมีนโยบายที่จะเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา   เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มก าลังคน เข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  เกษตร  
และการบริการ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความสูญเปล่าของงบประมาณด้านการศึกษาจึงก าหนด  
นโยบายในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน   เพ่ือให้อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนเป็นศูนย์  โดย  
อาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยนวัตกรรม  
และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นหลักปฏิบัติงานในอนาคต 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน และเพ่ิมจ านวนปริมาณผู้เรียนในสถานศึกษา  
          3.2  เพ่ือจัดระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจบหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการ  
ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 
          3.3  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ให้ระบบการดูแลของครูที่ปรึกษา  กลยุทธ์ในการปรับระบบการเรียนการ  
สอน  ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 

          3.4  เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน 
          3.5  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาที่ไม่จบหลักสูตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
          3.6  เพ่ือจัดท าแฟ้มผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
 
 

โครงการที่  99 
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          3.7  เพ่ือเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
          3.8  เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มก าลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร  
และการบริการ  การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          4.1  นักเรียน นักศึกษาจบตามหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช.  และ ปวส.   
          4.2  ผลของจ านวนผู้เรียนออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15  
          4.3  ผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าเพิ่มขึ้น  จ านวนร้อยละ 20 ต่อปีการศึกษา  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  มียุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
          5.2  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วม  
กับผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียน    สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน 
          8.2  สามารถเพ่ิมก าลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม   เกษตร  และการ  
บริการ  การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง 
          8.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  มีรูปแบบและแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยการลดปัญหาการ 
ออกกลางคันของผู้เรียน   
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจบหลักสูตรในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
 ร้อยละ 75   และมีจ านวนผู้เรียนออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15  
เชิงคุณภาพ - วิทยาลัยฯ  มียุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการออก  
   กลางคันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  
 - วิทยาลัยฯ น ากระบวนการระบบดูแลผู้เรียนของครูที่ปรึกษา  มา    
   ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  และจัดระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน  25,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    งานครูที่ปรึกษา จัด วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ท าระบบฐานข้อมูล การอาชีพ     
3. ประชุมวางแผน   √  นักเรียน  รายงาน ตะกั่วป่า     
4. ด าเนินการตามโครงการ   √ √ สภาพปัญหา และ    25,000  
5. สรุปและรายงานผล    √ แนวทางแก้ไขปัญหา      
     การออกกลางคันฯ      

รวมเงิน   25,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 25,000 

 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
                     - รายงานผลจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
  - รายงานสถิติผู้เรียนเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
                     - รายงานการศึกษาสภาพปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 เครื่องมือ 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงานจากแบบสรุปจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
 ระยะเวลา 
  เดือนพฤษภาคม - กันยายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ผู้ประสานงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ  ฝ่ายวิชาการ                           
                               ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
    ต าแหน่ง  -     โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 5694 9792 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
          โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษา  ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็น 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน   โดยค านึงถึงความเสมอภาค  และความเป็นธรรมให้แก่ประชากร  
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมรูปแบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน็องค์กรหลักในการจัดการศึกษาด้านวิชาชพี  ไดต้ระหนกั  
ถึงความส าคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาระดับทักษะฝีมือระดับต้นหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
จึงได้พิจารณาด าเนินการบรรจุ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ  
ศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 
4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาซึ่งครอบคลุมการสนับสนุน 5 กิจกรรม  
คือ  ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่าอุปกรณ์การเรียน   ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าหนังสือเรียน  และค่ากิจกรรม  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า จึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น  โดยได้พัฒนาการด าเนิน 
งานตามนโยบายดังกล่าว  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ   บรรเทา 
ความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้การด าเนิน 
งานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   เป็นงานตามภารกิจปกติ    ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็น 
ประจ าทุกปีตลอดไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา  และกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย   โดยค านึงถึงการ  
สร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรม  การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาส  
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรม 
         3.2  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและกระจายโอกาสให้ผู้ปกครอง  
ที่มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ขัดสน ได้มีโอกาสส่งบุตรหลาย เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ในวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
        3.3  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ   และมาตรฐานของการจัดการศึกษาทุกระดับ    ให้มีบรรทัดฐานภายใต้ 
มาตรฐานเดียวกัน  ทั้งคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีเอกภาพ  
 

โครงการที่  100 
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        3.4  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน   ในการเข้ารับการศึกษาจนจบ 
หลักสูตร อันเป็นการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน  ดังที่เป็นปัญหาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
         นกัเรยีน ระดบัหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ชั้นปทีี ่1 - 3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  ได้รับการ 
สนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          5.1  การเรียนการสอน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          5.2  ผู้ปกครอง/นักเรียน ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย 
ในด้านหนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกคน  ทุกสาขาวิชา และทุกระดับชั้น  โดยก าหนดให้ 

ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) ปกติเต็มเวลา   (2) ทวิภาค ี
(3) เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
(4) กลุ่มพิเศษ ได้แก่  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  อศ.กช  ผู้ไร้สัญชาติ   ผู้ต้องขัง  ทหารเกณฑ์  และ   
     พระภิกษุสงฆ์ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
          8.1  นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า สังกัดส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา  ได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
          8.2  นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   มีความพร้อมที่จะเรียน  เนื่องจากได้รับการสนับสนุน 
รายการหนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
          8.3  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ครบทุกด้าน 
          8.4  ผู้ปกครอง/นักเรียนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน  ลดภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่าย 
ในเรื่องหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และสามารถน า 
รายได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 
          8.5  ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนอันเนื่องมาจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 - 3  ทุกคน  ของ คน 
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
เชิงคุณภาพ - บรรเทาความเดือดร้อน  และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทุก คน 
   ระดับ  
 - พัฒนาความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ คน 
   นักเรียนอย่างเป็นระบบ  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณสนับสนุนโครงการ  ส าหรับกิจกรรมดังนี้ บาท 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน               2,536,900  บาท  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน                     198,720  บาท  
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                   388,800  บาท  
 - ค่าหนังสือเรียน                           432,000  บาท  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      410,400  บาท  

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    - นักเรียน ระดับ วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √    ปวช. ได้รับเงิน การอาชีพ     
3. ก าหนดแนวปฏิบัต ิ √  √    นโยบายเรียนฟร ี ตะกั่วป่า     
4. ด าเนินการตามโครงการ √ √ √ √   15 ปีครบทุกคน     3,966,820 
5. สรุปและรายงานผล  √  √ - มีหนังสือใช้เรียน      
     - นักเรียนได้รับการ      
       พัฒนาตามการจัด      
       กิจกรรม พัฒนา      
       ผู้เรียนตามนโยบาย      

รวมเงิน    3,966,820 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,966,820 
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11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
  - การสังเกต 
  - ติดตามตรวจสอบ 
 เครื่องมือ 
  - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                     - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
 ระยะเวลา 
  เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
1. ชื่อโครงการ :   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ( งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี ) 
    ผู้ประสานงาน          นายแดนทวี   มานะจิตร 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  0 7645 5085 
    โทรสาร  0 7645 5085    โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 5540 4464 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า มุ่งม่ันพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน  
มีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามท่ีสถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้าแสดงออกตาม  
ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม   จัดหาประสบการณ์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตาม  
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ประสานความ  
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ซึ่งจากความส าคัญข้างต้น ฝ่าย 
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียนขึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐาน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ เก่ง ดี และมีความสุข  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          3.1  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
          3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
          นกัเรยีน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า  จ านวน 400 คน  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
          ครู นักเรยีน นักศึกษา  เกิดความรักตอ่องค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากขึน้  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
          ครู นักเรยีน นักศึกษา วทิยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่าทุกคน  

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           8.1  ครู นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
           8.2  เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
           8.3  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่ามีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน 
 

โครงการที่  101 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  450  คน คน 
 - ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 50 คน คน 
 - จ านวนโครงการ  24  โครงการ โครงการ 
เชิงคุณภาพ - พัฒนาความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ ร้อยละ 
   นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ    
 - นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอัน ร้อยละ 
   พึงประสงค์  
เชิงเวลา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการ  จากโครงการสนับสนุน บาท 
 ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานฯ  15 ปี   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 จ านวน  475,321  บาท  

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวน: บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ √    นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ √  √  ได้รับการพัฒนาตาม การอาชีพ     
3. ก าหนดแนวปฏิบัต ิ √  √  การจัดกิจกรรมที่จะ ตะกั่วป่า     
4. ด าเนินการตามโครงการ √ √ √ √ พัฒนาคุณภาพให ้     475,321 
5. สรุปและรายงานผล  √  √ ผู้เรียนตามนโยบาย      

รวมเงิน    475,321 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 475,321 
 

11. การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 
  - การสังเกต 
  - ติดตามตรวจสอบ 
 เครื่องมือ 
  - แบบสอบถาม 
                     - แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
                     - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
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 ระยะเวลา 
  เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ 12,903,771 12,903,771

1 งานตามภาระงานประจ า 8,943,820 8,943,820

1.1 งบด าเนินงาน 4,623,320 4,623,320

1.2 งบลงทนุ 4,320,500 4,320,500

  - ค่าครุภณัฑ์ 1,400,000 1,400,000 1,400,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 2,920,500 2,920,500 2,920,500

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 3,959,951 3,959,951

2.1 โครงการตามภาระงานประจ า 3,315,851 3,315,851

 - โครงการประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย งานบคุลากร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาครูและบคุลากร งานบคุลากร 100,000 50,000 50,000 100,000

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพง์านบคุลากร งานบคุลากร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งส านักงาน งานบริหารทั่วไป 100,000 100,000 100,000

 - โครงการจัดท าบอร์ดบคุลากร งานบริหารทั่วไป 18,000 10,000 8,000 18,000

 - โครงการพฒันาส านักงานทะเบยีน งานทะเบยีน 5,000 5,000 5,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชพีตะก่ัวป่า     จังหวัด พังงา

หน่วย : บาท



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการจัดท าแผนภมูิบริหารฯ งานทะเบยีน 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพง์านการเงิน งานการเงิน 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดซ้ือคอมฯ งานบญัชี งานบญัชี 25,000 25,000 25,000

 - โครงการพฒันาหอ้งพสัดุ งานพสัดุ 15,000 15,000 15,000

 - โครงการซ่อมบ ารุงรถยนต์วทิยาลัยฯ งานพสัดุ 100,000 60,000 40,000 100,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งรอง ผอ. งานอาคาร

สถานที่

6,880 6,880 6,880

 - โครงการพฒันาอาคารสถานที่ฯ งานอาคาร

สถานที่

150,000 20,000 50,000 50,000 20,000 10,000 150,000

 - โครงการจ้างตัดหญ้าและแต่งกิ่งต้นไม้ งานอาคาร

สถานที่

40,000 15,000 15,000 10,000 40,000

 - โครงการประชุมจัดท าแผนปฏบิติัการฯ งานวางแผนฯ 3,000 2,000 1,000 3,000

 - โครงการจัดท าแผนกลยุทธฯ์ งานวางแผนฯ 10,000 10,000 10,000

 - โครงการติดตามประเมินผลโครงการ งานวางแผนฯ 3,000 3,000 3,000

 - โครงการจัดเก็บดูแลรักษาฐานข้อมูล งานศูนย์ข้อมลู 18,000 18,000 18,000

 - โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล งานศูนย์ข้อมลู 10,000 5,000 5,000 10,000

 - โครงการพฒันาศูนย์ก าลังคนฯ งานศูนย์ข้อมลู 1,000 1,000 1,000

 - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ งานความร่วมมอื 10,000 10,000 10,000

 - โครงการระดมทรัพยากรภายนอก งานความร่วมมอื 5,000 5,000 5,000

 - โครงการสนับสนุนการจัดท า งานวิจัย 100,000 50,000 20,000 30,000 100,000

   นวตักรรม งานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการปรับปรุงรถประหยัดฯ งานวิจัย 40,000 40,000 40,000

 - โครงการประกวดเผยแพร่งานวจิัย งานวิจัย 10,000 10,000 10,000

 - โครงการพฒันาการเรียนรู้งานวจิัย งานวิจัย 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันางานวจิัยในชั้นเรียน งานวิจัย 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาระบบงานประกันฯ งานประกนั 8,000 8,000 8,000

 - โครงการรับรู้การประกันแบบมีส่วนร่วม งานประกนั 10,000 10,000 10,000

 - โครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ วิชาการ 45,000 25,000 20,000 45,000

 - โครงการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ วิชาการ 40,000 30,000 10,000 40,000

 - โครงการปรับปรุงแผนกสามัญ แผนกสามญั 20,000 20,000 20,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนชย.2 แผนกช่างยนต์ 63,000 63,000 63,000

 - โครงการปรับปรุงหอ้งศูนย์การเรียนรู้ แผนกช่างยนต์ 45,000 45,000 45,000

 - โครงการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ ๆ แผนกช่างไฟฟา้ 8,000 8,000 8,000

   แผนกช่างไฟฟา้

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้อาคาร

เรียน

แผนกช่างไฟฟา้ 5,000 5,000 5,000

 - โครงการพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพ แผนกโรงแรม 50,000 50,000 50,000

   แผนกการโรงแรม

 - โครงการประเมินความพงึพอใจ งานหลักสูตร 5,000 5,000 5,000

   ของผู้เรียนต่อการสอนของครู



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ งานหลักสูตร 10,000 10,000 10,000

 - โครงการนิเทศการจัดการเรียนฯ งานหลักสูตร 5,000 5,000 5,000

 - โครงการเตรียมความพร้อมเข้า งานวัดผล 5,000 5,000 5,000

   รับการทดสอบ V-Net

 - โครงการน านักเรียน นักศึกษา งานวัดผล 8,940 8,940 8,940

   เข้ารับการทดสอบ V-Net

 - โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ งานวัดผล 35,000 35,000 35,000

 - โครงการปรับปรุงศูนย์วทิยบริการ งานวิทยบริการ 90,000 90,000 90,000

 - โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฯ งานทวิภาคี 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประชุมผู้ปกครองและ งานทวิภาคี 14,000 14,000 14,000

   สัมมนานักเรียน นักศึกษาทวภิาคี

 - โครงการสร้างความเข้าใจในการ งานทวิภาคี 2,000 2,000 2,000

   เรียนและฝึกอาชีพฯ

 - โครงการนิเทศติดตามการเรียนทวภิาคี งานทวิภาคี 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประเมินความพงึพอใจของ งานทวิภาคี 3,000 3,000 3,000

   สถานประกอบการฯ

 - โครงการบญัชีน่ารู้สู่ชุมชน แผนกบญัชี 2,000 2,000 2,000

 - โครงการคุกกี้ปใีหม่ ของขวญัถูกใจ แผนกโรงแรม 8,000 8,000 8,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการจัดหาและผลิตส่ือการสอน งานส่ือการสอน 21,900 21,900 21,900

 - โครงการจัดหาหนังสือเพื่อส่งเสริมฯ งานส่ือการสอน 7,000 7,000 7,000

 - โครงการแข่งขันทกัษะวชิาพื้นฐาน งานกจิกรรม 20,000 10,000 10,000 20,000

 - โครงการพฒันาส่งเสริมกิจกรรม

องค์การฯ

งานกจิกรรม 20,000 10,000 10,000 20,000

 - โครงการวนัส าคัญชาติ ศาสนา งานกจิกรรม 30,000 5,000 5,000 10,000 10,000 30,000

   พระมหากษตัริย์

 - โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการไหวค้รูและบวงสรวง งานกจิกรรม 15,000 15,000 15,000

   องค์พระวษิณุกรรม

 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฯ งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000

 - โครงการประเมินองค์การฯ งานกจิกรรม 142,000 142,000 142,000

 - โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือฯ งานกจิกรรม 20,000 20,000 20,000

 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือวสิามัญ งานกจิกรรม 40,000 30,000 10,000 40,000

 - โครงการปรับพฤติกรรม นร. นศ. งานกจิกรรม 3,000 3,000 3,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกจิกรรม 15,000 15,000 15,000

 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ งานกจิกรรม 8,000 4,000 4,000 8,000

 - โครงการเข้าร่วมประชุมองค์การฯ งานกจิกรรม 40,000 40,000 40,000

 - โครงการเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือภาค งานกจิกรรม 30,000 30,000 30,000

 - โครงการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน งานกจิกรรม 25,000 25,000 25,000

   สถานศึกษารางวลัพระราชทาน

 - โครงการสถานศึกษาสีขาว งานโครงการ

พิเศษ

6,381 6,381 6,381

 - โครงการสอนหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน งานโครงการ

พิเศษ

1,000,000 500,000 500,000 1,000,000

 - โครงการใหบ้ริการฝึกทกัษะวชิาชีพฯ งานโครงการ

พิเศษ

60,000 60,000 60,000

 - โครงการเสริมสร้างพฤติกรรม นร.นศ งานปกครอง 3,000 3,000 3,000

 - โครงการจัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานสวัสดิการ 10,000 10,000 10,000

 - โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด งานสวัสดิการ 97,000 48,300 48,700 97,000

 - โครงการจัดท าประกันอุบติัเหตุฯ งานสวัสดิการ 77,250 77,250 77,250

 - โครงการศิษย์รักครู เยี่ยมบา้น งานครูที่ปรึกษา 13,000 13,000 13,000

 - โครงการจัดท าแฟม้ประวติัฯ งานครูที่ปรึกษา 15,000 15,000 15,000

 - โครงการน าเสนอผลงานครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา 5,000 5,000 5,000

 - โครงการติดตามผู้เรียนรายวชิา งานครูที่ปรึกษา 6,000 6,000 6,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

 - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่าย งานครูที่ปรึกษา 11,000 11,000 11,000

   ผู้ปกครองฯ

 - โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนว 30,000 30,000 30,000

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

ใหม่

งานแนะแนว 5,000 5,000 5,000

 - โครงการจัดหาทนุเพื่อการศึกษา งานแนะแนว 3,000 3,000 3,000

 - โครงการปจัฉิมนิเทศนักเรียน งานแนะแนว 15,000 15,000 15,000

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการติดตามผลนักเรียน งานแนะแนว 3,000 3,000 3,000

   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการประเมินความพงึพอใจ งานแนะแนว 1,500 1,500 1,500

   ของสถานประกอบการต่อผู้ที่

   ส าเร็จการศึกษา

 - โครงการปรับปรุงและพฒันางานแนะ

แนว

งานแนะแนว 5,000 5,000 5,000

 - โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน งานส่งเสริมฯ 50,000 50,000 50,000

 - โครงการศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบ งานส่งเสริมฯ 60,000 60,000 60,000

   การอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 - โครงการขยายและยกระดับ งานทวิภาคี 26,000 26,000 26,000

   อาชีวศึกษาทวภิาคีสู่มาตรฐาน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.2 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ 644,100 644,100

 - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม งานหลักสูตร 224,100 224,100 224,100

   หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมฯ

 - โครงการอาชีวะอาสา งานโครงการ

พิเศษ

61,000 61,000 61,000

 - โครงการพฒันารูปแบบและยก งานโครงการ

พิเศษ

359,000 250,000 109,000 359,000

   ระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างฯ



 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 



ภาคผนวก  ก 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต  ปวช. 
 

รายการครุภัณฑ์ 
งบลงทุน 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 

1. ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ด 5 ชุด 280,000 1,400,000 
   ชนิดมีอนาล็อคโวลต์/แอมป์มิเตอร์จริง     
   ในตัวพร้อมแผงโมดูล ไม่น้อยกว่า     
   11 ชนิด     

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต  ปวช. 
 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
งบลงทุน 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 

1. หลังคาลานกิจกรรม   660 ตร.ม. 2,920,000 2,920,000 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ภาคผนวก ข  
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
เรื่อง    มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
          ตามท่ี วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่ามีนโยบายการด าเนินงานอนุรักษ์พลังงาน ภายในวิทยาลัยฯ  เพ่ือให้ 
บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  มีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน  และให้ความร่วมมือลด 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  น้ าประปาและน้ ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  
ไม่สูญเปล่า  จึงให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามวิธีการมาตรการประหยัดพลังงาน  

ดังนี้ 

ก. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
            1. เครื่องปรับอากาศ 
                    1.1 ก าหนดเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 น. และในช่วงบ่าย 
เวลา 13.30 - 16.00 น.  ยกเว้นกรณีอากาศเย็นสบายหรือฝนตกให้เปิดตามที่เห็นเหมาะสม ส าหรับการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ  ให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  
                    1.2 หากไม่มีเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลอยู่ภายในห้องส านักงาน  ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
                    1.3 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม  โดยไม่ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส   และให้ใช้ 
พัดลมช่วยกระจายความเย็นให้ทั่วห้อง 
                    1.4 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ   โดยท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ภาย  
ในอาคารเดือนละ 2 ครั้ง  และท าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก ๆ 6 เดือน  
                    1.5 ในห้องประชุมเวลามีการประชุมนั้นขอให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 
10 - 15  นาที    และเม่ือเลิกการประชุม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 

             2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
                    2.1 ก าหนดปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  ในห้องท างานช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.   หรือเวลาที่ไม่นั่ง
ท างาน 
                    2.2 เปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้เท่าท่ีจ าเป็น  และปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่ได้ใช้งาน  
                    2.3 ห้องเก็บของหรือห้องน้ า   ให้เปิดไฟเมื่อมีการใช้งานภายในห้องเท่านั้น  
                    2.4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในเวลากลางคัน หรือติดตั้งชุดตัดไฟอัตโนมัติ 
                    2.5 ท าความสะอาดฝาครอบ,  หลอดไฟ, แผ่นสะท้องแสงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุก 3 เดือน  

            3. อุปกรณ์ส านักงาน 
               คอมพิวเตอร์ 
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                     3.1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง  และปิดจอคอมพิวเตอร์   หรือตั้งโปรแกรมให้ปิด
หน้าจออัตโนมัติ (Standby  mode)  เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที 
                     3.2 ปิดสวิทซ์อุปกรณ์เสริม  เช่น  ล าโพง  สแกนเนอร์  ขณะยังไม่มีการใช้งาน 
                     3.3 สรุปรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยและป้อนลงคอมพิวเตอร์ในคราวเดียวกัน  เพื่อลดเวลาใช้ 
งานเครื่องพิมพ์ 
                     3.4 ปิดสวิทซ์ OFF  เครื่องทุกครั้งขณะยังไม่มีการใช้งาน 
                     3.5 ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันภายในส านักงาน 
     เครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องแฟกซ์ 
                     3.6 ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไว้ในห้องปรับ  
อากาศ 
                     3.7 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบประหยัดพลังงานและควรเป็นเครื่องที่ถ่ายได้ครั้งละ2หน้า 
                     3.8 ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กเครื่องแฟกซ์ออกทุกครั้งหลังเลิกงาน  
                     3.9 ปิด และถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทันทีหลังเลิกงาน 
                     3.10 ให้น ากระดาษกลับมาใช้ใหม่  โดยใช้สองหน้าและมีตราประทับหรือมีข้อความบ่งบอก  

             4. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
               ตู้เย็น 
                     4.1 ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
                     4.2 ไม่เปิดตู้เย็นบ่อย ๆ หรือเปิดท้ิงไว้นาน ๆ 
                     4.3 ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็นอยู่เสมอ  ไม่ให้เสื่อมสภาพ 
                     4.4 ละลายน้ าแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ าเสมอ 
                     4.5 ไม่น าของร้อนหรือของอุ่นไปแช่ในตู้เย็นทันที 
               กระติกน้ าร้อน 
  4.6 ก าหนดระยะเวลาการใช้กระติกน้ าร้อนในแต่ละวัน  เช่น  09.00 - 10.00 น.  และ  
13.00 -14.00 น. 
                     4.7 ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการใช้งานแต่ละวัน 
                     4.8 ไม่ควรตั้งกระติกน้ าร้อนไว้ในห้องปรับอากาศ 
                     4.9 ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
                     4.10 ระวังอย่าให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าที่ก าหนด  อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

               5. การใช้น้ า 
                     5.1 ควรใช้น้ าประปาอย่างประหยัด  ไม่เปิดน้ าประปาทิ้งไว้   ทั้งนี้ในการผลิต  และการใช้น้ า 
ประปาจะมีการใช้พลังงานอยู่ในทุก ๆ ขั้นตอน   ดังนั้นการใช้น้ าประปาอย่างประหยัด   จึงเป็นการช่วยลดการ  
ใช้พลังงานอีกทางหนึ่ง 
 
 



- 3 - 
 
                     5.2 ให้พนักงานขับรถยนต์ใช้ถังน้ าแทนสายยาง  ในการท าความสะอาดรถยนต์   และล้างท า 
ความสะอาดรถยนต์ราชการตามควรแก่กรณี 
                     5.3 การรดน้ าต้นไม้ควรลดในเวลาเช้า เพราะช่วงเช้าอากาศเย็นท าให้การระเหยของน้ าลดลง 
                     5.4 การใช้น้ าท าความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ  ควรใช้อย่างประหยัด 
                     5.5 หากพบเห็นอุปกรณ์   ระบบน้ าประปาช ารุด   หรือเกิดรอยรั่ว    ให้แจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อท า 
การซ่อมแซมทันที 
 
ข. มาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
             1. ผู้ใช้รถยนต์ราชการ 
                     1.1 การติดต่อราชการ หรือส่งหนังสือราชการให้ใช้โทรศัพท์, โทรสารหรือทาง E-mail  แทน 
การเดินทางด้วยตนเอง 
                     1.2 ให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ราชการ จัดส่งใบขออนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อนวันที่จะใช้ 1 วัน หรือ 
อย่างช้า   ไม่เกินเวลา 08.30 น. ของวันที่จะเดินทาง   ทั้งนี้เพ่ือการวางแผนก่อนการเดินทาง  โดยหากต้องไป 
ราชการในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน  ให้ใช้รถร่วมกัน  เพ่ือเป็นการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  
                     1.3 การติดต่อราชการกับบุคคล/หน่วยงานอื่นควรมีการนัดหมายวัน /เวลาให้ชัดเจนแน่นอน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าในการเดินทาง 
             2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
                     2.1 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร / ชั่วโมง 
                     2.2 ดับเครื่องยนต์  หากต้องจอดรถรับ - ส่งนานเกิน 5 นาที 
                     2.3 ไม่บรรทุกหรือเก็บสัมภาระที่ไม่จ าเป็น  ที่มีน้ าหนักเกิน 10 กิโลกรัม  ไว้ท้ายรถ 
                     2.4 ตรวจเช็คบ ารุงรักษาให้ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์  หรือเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิ 
ภาพอยู่เสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                                2.4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลา  หรือระยะทางท่ีก าหนด 
                                2.4.2 ท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร   และแจ้งเปลี่ยนทุก   
20,000  กิโลเมตร 
                                2.4.3 หมั่นตรวจสอบความดันลมยาง  ไม่ควรให้ลมยางอ่อนเกินไป 
                                2.4.4 ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด 
รวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ าและแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องตามระยะทางที่ก าหนด  
 
ค. มาตรการเสริม 
          1. แบ่งผู้รับผิดชอบให้ดูแลการเปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า/ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก่ียง 
ความรับผิดชอบ 
          2. จัดท าสติ๊กเกอร์แนะน า  เตือนใจไว้ที่อุปกรณ์ไฟฟ้า  เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกและป้องกันการลืม  
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          3. หากมีการละเลยครบ 3 ครั้ง  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

                      จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน 

                                สั่ง  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 

 
       (นายวิทยา  ประสมศรี) 
                                         รองผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนคิแม่วงก์  รกัษาการในต าแหนง่ 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

 

แผนงานพิเศษ  งานพิเศษ  มาตรการพิเศษ  กิจกรรมพิเศษ 
 
 
 
 
           1. แผนพัฒนาระบบการศึกษาทวิภาคี 
           2. แผนพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center) 
           3. แผนบริหารธุรกิจวิสาหกิจอาชีพ 
           4. แผนการจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพฯ  
 
 
 
           1. โครงการบริจาคโลหิตในวันส าคัญ 
           2. โครงการรณรงค์การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
           1. มาตรการป้องกันภัยพิบัติและอุทกภัย 
           2. มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ 
           3. มาตรการการป้องกันโรคระบาดและอุบัติเหตุ 
 
 
 
          1. โครงการประชุมเครือข่ายอาชีวศึกษาในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด 
          2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพิเศษ 

งานพิเศษ 

มาตรการพิเศษ 

กิจกรรมพิเศษ 



 
ภาคผนวก ง 

 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
ที่  ๐๑๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ด้วย วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือด าเนินการจัด  
ท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยฯ   ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผน  
ปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   และด าเนินงานเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๔๒(๗)  ลงวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๒   วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าจึงแต่งตั้งข้าราชการครู  
พนักงานราชการ   ครูจ้างสอน และบุคลากรทางการศึกษา   ท าหน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน   ดังมีรายชื่อ  
ต่อไปนี้  
  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
                               ๑.๑  นายวิทยา  ประสมศรี  ประธานกรรมการ  
                               ๑.๒  นายสมพงศ์           พลับทอง  กรรมการ  
                               ๑.๓  นายประจักษ์ รักดี   กรรมการ  
                               ๑.๔  นายพยนต์  น้อยนาดี  กรรมการ  
                               ๑.๕  นายทีปกร  เกิดกล้า   กรรมการและเลขานุการ  

                              มีหน้าที ่มอบนโยบายให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  เพื่อให้การด าเนิน  
งาน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

                     ๒ คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
                               ๒.๑  นายวิทยา  ประสมศรี  ประธานกรรมการ  
                               ๒.๒  นายสมพงศ์           พลับทอง  กรรมการ  
                               ๒.๓  นายประจักษ์ รักดี   กรรมการ  
                               ๒.๔  นายพยนต์  น้อยนาดี  กรรมการ  
                               ๒.๕  นายแดนทวี มานะจิตร  กรรมการ  
                               ๒.๖  นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ  กรรมการ  
                               ๒.๗  นายชัยธวัช  สุขสมัย   กรรมการ  
                               ๒.๘  นายไตรวุฒิ  ทองสกุล  กรรมการ  
                               ๒.๙  นางอุษา  เกล้านพรัตน์  กรรมการ  
 



/๒.๑๐  นายทีปกร... 
- ๒ - 

 
                               ๒.๑๐  นายทีปกร เกิดกล้า   กรรมการและเลขานุการ  
                               ๒.๑๑  นางศรันยา สุขสมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                               มีหน้าที ่
                               ๑. ก าหนดนโยบายทิศทางและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีแก่
คณะกรรมการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ   กระทรวง  
ศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
                               ๒. ร่วมจัดท าร่างแผนปฏิบัตริาชการ   เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไข 
ปัญหา  เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 
                               ๓. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ และอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบ 
ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                               ๔. พิจารณาให้ข้อคิดเห็น  เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                       ๓. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
                                ๓.๑  นายทีปกร  เกิดกล้า   ประธานกรรมการ 
                                ๓.๒  นายไตรวุฒิ ทองสกุล  กรรมการ  
                                ๓.๓  นายแดนทวี มานะจิตร  กรรมการ  
                                ๓.๔  นายวราวุฒิ ช่วยรักษา  กรรมการ  
                                ๓.๕  นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ  กรรมการ  
                                ๓.๖  นายณรงค์ศักดิ์ ข าผุด   กรรมการ  
                                ๓.๗  นายชัยธวัช สุขสมัย   กรรมการ  
                                ๓.๘  นายเสาวภัทร ชัยชนะ   กรรมการ  
                                ๓.๙  นายปฏิพัทธ์ ชวนานันท์  กรรมการ  
                                ๓.๑๐  นายธนัช  รักดี   กรรมการ  
                                ๓.๑๑  นายรัชชานนท์ เชาว์ช่างเหล็ก  กรรมการ  
                                ๓.๑๒  นางทัศนีย์ สุวรรณกาญจน์  กรรมการ  
                                ๓.๑๓  น.ส.อัจฉราภรณ์ ปัญโญใหญ่  กรรมการ  
                                ๓.๑๔  นางอุษา  เกล้านพรัตน์  กรรมการ  
                                ๓.๑๕  น.ส.อุบล  ทองสลับล้วน  กรรมการ  
                                ๓.๑๖  นางภิรมย์ แสงทอง   กรรมการ  
                                ๓.๑๗  น.ส.ยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์  กรรมการ  
                                ๓.๑๘  น.ส.กมลชนก ข าแก้ว   กรรมการ  
                                ๓.๑๙  น.ส.เพียงดาว สารณาคมน์กุล  กรรมการ  
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                                ๓.๒๐  น.ส.ชุติกาญจน์ จันทร์หอม  กรรมการ  
                                ๓.๒๑  นางศรันยา สุขสมัย   กรรมการและเลขานุการ  
                                ๓.๒๒  น.ส.เสาวภา ทิพย์อักษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

                                มีหน้าที ่
                                ๑. จัดประชุม  เพ่ือทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา   และประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องจากบุคลากรทุกฝ่าย  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                               ๒. รวบรวมข้อมูลแผนงาน /โครงการของแต่ละฝ่ายงานและแผนกวิชาต่าง ๆ  มาท า 
การวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประสานจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
                               ๓. จัดท าร่างแผนปฏิบัตริาชการ  จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดงาน 
                               ๔. เสนอร่างแผนปฏิบัตริาชการให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการพิจารณา 
                               ๕. เสนอร่างแผนปฏิบัตริาชการ  ที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว  จากคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาเพ่ือขอรับการอนุมัติจากผู้บริหารวิทยาลัยฯ  และประกาศใช้ต่อไป 
                               ๖. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

                   ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จเรียบร้อย  เต็มก าลังความสามารถ   เพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อวิทยาลัยฯ  ต่อไป 

                               สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
       (นายวิทยา  ประสมศรี) 
                                      รองผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนคิแม่วงก์  รกัษาการในต าแหนง่ 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

         คณะที่ปรึกษา 
                     นายวิทยา ประสมศรี      ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
                     นายสมพงศ์       พลับทอง      รองผู้อ านวยการฝ่าย วิชาการ 
                     นายประจักษ์ รักดี       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                     นายพยนต์ น้อยนาดี      รองผู้อ านวยการฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
                     นายทีปกร เกิดกล้า       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

          คณะผู้จัดท า 
                     นางศรันยา        สุขสมัย       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ    
                     นางสาวเสาวภา  ทิพย์อักษร      เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                     นางสาวสิรนิธร   เทียนขาว              เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  
 



 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
41 หมู่ 6 ต.ต าตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110โทร 076-455-085  โทรสาร  076-455-085 

E-mail : Takuapacollege@gmail.comWebsite : www.tapc.ac.th 
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