
 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

   
  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลานี้ ได้จัดท าขึ้น โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมคิด 
ร่วมท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์มากขึ้น และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานภายในของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยและตอบสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  ทั้งนี้ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตรง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

 

          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

         
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์         
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน  
 
ภำรกิจ 

 จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 

        
พันธกิจ        
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล    
 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม   
 4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
    ประเทศ       
 5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำร
     ฝึกอบรมวิชำชีพ       
 6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
 
ยุทธศำสตร์ 
 1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ 
 4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
 5.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
อำศั ยอ ำน ำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 11 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ำรรำช กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
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 1. จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
 2. ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
 3. ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร 
 4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ 
 5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนและสถำนประกอบกำร 
 6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
 7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
 8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย 
 9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ส ำนักควำมร่วมมือ  
  ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

  
2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์        
 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล       
 2. เพ่ิมประมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ    
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ     
 4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
             
มำตรกำร        
 1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ       
 2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี       
 3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน       
 4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร       
 5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ       
 6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ       
 7. กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส       
 8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ       
 9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ    
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 10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร       
 11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

3. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

 1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ 
 1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชน Fix It Center 
 1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มข้ึน 
 1.7 ลดกำรออกกลำงคัน 
 1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
 1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
 1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 
 
มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำงมีคุณภำพ” 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

 2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมินมำตรฐำน  
      วชิำชีพ 
 2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
 2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ 

 ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 

 2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
 2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
 2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์คิดค้น) 
  - วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism) 
  - วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง 
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 2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Program และ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ 
 2.14 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 ด้ำนคุณภำพคร ู

 2.15 ก ำหนดฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ 
 2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ 
 2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน 
 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ 

 

มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภำพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ 
 3.2 น ำระบบ ICT มำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
 3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  - ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ 
  - สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร 
 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3.5 จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 
  - ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
  - สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
 3.6 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ” 

 4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
 4.2 เพ่ิมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครูพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

4. ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 

  ยึดหลักธรรมมำภิบำล               บริหำรงำนประจ ำ 
  น ำภำพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
  ประสำนเครือข่ำย                      ขยำยทวิภำคี 
  ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ   พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 
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 1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
 2. พัฒนำครูและองค์กร 
 3. เน้นสอนระบบทวิภำคี 
 4. น ำสิ่งดีดีสู่สังคม 
 5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
 6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
 7. พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 
 8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
 9. เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
 10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
   
         
โครงกำร        
 1. ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ)        
 2. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ ควำมรู้
และนวัตกรรม)         
 3. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ  
 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช)   
 5. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี       
 6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 7. เงินอุดหนุนค่ำบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ  
 8. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น       
 9. เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)         
 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม     
 11. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล      
 12. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน    
 13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำรและอำชีพ  
เฉพำะทำง         
 14. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร     
 15. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์       
 16. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกับพูชำ   
 17. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย   
 18. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ       
 19. โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)   
 20. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center)     
 21. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้      
 22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ    
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 23. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพประชำชน   
 24. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน       
 25. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ    
 26. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ   
 27. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ   
 28. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ  
 29. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพ่ือเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงทุน
ปัญญำชำติ         
 30. โครงกำรขยำยอำชีวะอ ำเภอ       
 31. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ    
 32. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มี
สมรรถนะและควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน       
 33. โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนำ
อำชีพประชน         
 34. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 35. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนใหม่มีคุณภำพและมำตรฐำนเชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
 36. โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ       
 37. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ       
 38. โครงกำรศูนย์ควำมช ำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง       
 39. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี      
 40. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง     
 41. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ       
 42. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล       
 43. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ       
 44. จัดหำบุคลลำกรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน       
 45. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เชื่อมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
 

5. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12  ประกำร ตำมนโยบำย คสช. 
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนร่วม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำม
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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11. มีควำมเข็มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ 
12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
วิสัยทัศน์ 
    เป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีหลักธรรมำภิบำล สร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภำพกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน 
  
พันธกิจ   
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้ประชำชน 
 3. พัฒนำกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศำสตร์ 
 1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
 5.พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและส่งเสริมให้น ำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร 
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
เป้ำประสงค์    
  1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. ประชำชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
 3. ประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 4. ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 5. ผู้รับบริกำรมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมี
คุณภำพ 
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นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ 

         
 1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์       
 2. กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ       
 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ   
 4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม     
 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน    
 6. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ       
 7. กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน      
 8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม
 9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน       
 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ       
 11. ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม       
      

นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
 

 4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ทำงเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบ
อำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดย
เน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเสริมอำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร       
 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
จ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปอง
กำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง         
 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น  
  
 4.4 พัฒนำทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ที่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทัง้ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน       
 4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน  เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นท่ีมีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
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วุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสำมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
 4.7 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์
ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม     
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมทั้ง
ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็นไทย 
น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ ตลอดจนเพ่ิม
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
 4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศฯเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกลและ
กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม ของประชำคมอำเซียน
และเพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก         
 4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่
ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนฐำนหลำยด้ำนที่สั่งสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและ
เป็นรูปแบบของวิวัฒนำกำรที่จะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก 
ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้ำทำยอย่ำงมำกที่จะต้องเร่งพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกด้ำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำนแต่กำรแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมำก อำทิ คุณภำพคน
ไทยยังต่ ำ ก ำลังแรงงำนมีปัญหำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขำดคุณภำพและมีควำมเหลื่อมล้ ำ
สูง โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำนโดยที่ประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี 2558 
และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ภำยในสิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพ
ชีวิตประชำชน ในขณะที่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยังด้อยประสิทธิภำพ ขำดควำมโปร่งใส และมีปัญหำคอรัปชั่น
เป็นวงกว้ำง ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยที่หลำกหลำยดังกล่ำวซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศใน
ระยะยำว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วนว่ำประเทศจะพัฒนำต่อไปให้เป็นประเทศที่ พัฒนำแล้ว มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยำวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนและในทุกช่วงวัย 
และพัฒนำโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ำยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำที่ส ำคัญขณะเดียวกันกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเมืองมำกขึ้น  เพ่ือกระจำยโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำกพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะช่ วย
ลดควำมเหลื่อมล้ ำภำยในสังคมไทยลง และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ 
 นอกจำกนั้น 5 ปีต่อจำกนี้ไปนับว่ำเป็นช่วงจังหวะเวลำส ำคัญที่จะต้องผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงด้ำน
กฎระเบียบและในเชิงสถำบันมีควำมคืบหน้ำและชัดเจนในระดับปฏิบัติกำรและในแต่ ละจุดเชื่อมโยงระหว่ำง
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ประเทศ ควบคู่กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงกำยภำพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ำยภำยในประเทศและต่อเชื่อม
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และเตรียมควำมพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภำคตะวันตกและตะวันออกของ
ภูมิภำคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชน
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรกระจำยควำมเจริญ
ในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดและเมืองตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภำยในประเทศ  และถึง
เวลำที่ประเทศไทยต้องด ำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุกในกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
ไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และ
เวียดนำม และในอำเซียน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนกำร
พัฒนำนอกนอกอำเซียน ควำมเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และกำรลงทุนของไทยในภูมิภำคจะส่งผลให้ประเทศไทย
สำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ
กำรค้ำที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำค 
 ภำยใต้เงื่อนข้อจ ำกัดของปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับกำรพัฒนำประเทศไทยทั้งในทุกด้ำนดังกล่ำว ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงรวดเร็ว ประเทศต่ำงๆ ก ำลังเร่งพัฒนำนวัตกรรมและน ำมำใช้ใน
กำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตและเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตเพ่ือเป็นอำวุธส ำคัญในกำรต่อสู้ในสนำมแข่งขันของโลกรวมทั้งกำร
ใช้ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนำ
นวัตกรรมและน ำมำใช้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนต่อจำกนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนกำรปฏิรูปในเรื่อง
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ง
กำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำและกำรใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนำด้ำนสังคมเพ่ือปรับโครงสร้ำงประทศไทย
ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยควำมรู้และนวัตกรรมและกำรพัฒนำโดยรวมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในประเด็นกำร
พัฒนำต่ำงๆ ดังกล่ำวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับกำรบริหำรจัดกำรให้มีธรรมำภิบำลในทุกระดับต้องปรับให้
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ เป็นธรรมำภิบำล และด้วยสภำพปัญหำที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกประเทศที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศไทยมำกขึ้น กำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็งและ
แก้ปัญหำจุดอ่อนดังกล่ำวให้ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงจริงจังนั้นนับว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่ส ำหรับ
ประเทศไทย ดังนั้น ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมมีควำมตระหนักร่วมกันว่ำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้ลุล่วงสัมฤทธิ์
ผลได้จริงจังภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ท้ำทำยในทุกด้ำนดังกล่ำวนั้น ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ชำติให้เป็นแผนแม่บทที่ก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศในระยะยำวและวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักๆ ที่ ต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือจะนำไปสู่เป้ำหมำยอนำคตของประเทศที่วำงไว้ โดยที่แผนแม่บทกำรพัฒนำระยะยำวจะเป็นกรอบ
ที่ช่วยก ำกับให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรกัน แผนพัฒนำและแผนเฉพำะด้ำนใน
ระดับต่ำงๆ มีควำมเชื่อมโยงเป็นล ำดับที่เหมำะสมและมีควำมสอดคล้องกันภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในระยะยำวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีควำมต่อเนื่องในกำรแก้ปัญหำรำกฐำนและกำรพัฒนำพ้ืนฐำน
ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับกำร
พัฒนำในช่วง 5 ปีภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) สู่กำรปฏิบัติ โดยที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศไทยให้มี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร้อมทั้งประเด็น
ยุทธศำสตร์และแนวทำงหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศที่ได้ก ำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) สู่กำรปฏิบัติในล ำดับแรก
และนบัว่ำเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส ำคัญท่ีสุดในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำว
ได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืนๆ ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่ำงชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ สำหรับกำรพัฒนำ โดยที่กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจำรณำ
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และวิเครำะห์ถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรด ำเนินกำรต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ำยของยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำก็จะบรรลุเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทยในปี 2579 ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับ
ภำพรวมและรำยสำขำของกำรพัฒนำจึงเป็นรำยละเอียดและองค์ประกอบของเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
20 ปีในทุกด้ำน โดยที่แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำมำรับช่วงเมื่อผ่ำน 
5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ผ่ำนไป  
 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 

 

 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว  มี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำฯ 12 มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปีต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำร
ประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ 
และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำง  ๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงก ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำร
ผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำน
รำก และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
 1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
 1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร
ของภำคีกำรพัฒนำ 
 1.6 เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทและสร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
2. เป้ำหมำยรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12  
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ประกอบด้วย 
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของ
สังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและ
ท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ควำมเป็นไทย 
 2.2 ควำมเหลื่อมล  ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชน
ทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็น
ธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำ  และบริกำรมีระบบกำรผลิต และ
ให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิต และกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน  อำทิ  
ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ที่เอ้ือต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 
 2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน  ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษำควำม
สมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 
2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำลเพิ่มข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
 2.5 มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่มควำม
เชื่อม่ันของนำนำชำติต่อประเทศไทย  ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง  ปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง  มีควำม
พร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
บรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญ
ในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค 
ภูมภิำค และอำเซียนสูงขึ้น 
 2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและ
มีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง เพ่ิมกำรใช้
ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำมยำกง่ำยใน
กำรประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น 
และดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 
 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 สู่กำรปฏิบัต ิ
 

 ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำประเทศสู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญหลำยประกำร
ประกอบด้วย ควำมชัดเจนของสำระของแผนฯ กำรรับรู้ เข้ำใจ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมตระหนักถึงภำรกิจ
และควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำคส่วนในสังคมต่อกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ทิศทำงที่ได้ร่วมกันก ำหนดขึ้น 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติที่มีควำมเชื่อมโยงกันในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่
มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบ
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผล
ของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนที่ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนหรือกำร
แปลงแผนฯ สู่กำรปฏิบัติไว้เป็นระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเชื่อมต่อจำกยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดในแผนฯ ไปสู่
แผนกำรพัฒนำในระดับภำค และจังหวัด รวมทั้งกำรใช้กลไกภำคีพัฒนำต่ำงๆ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ควำม
ร่วมมือรัฐและเอกชน ส ำหรับในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นั้นเน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณ
แบบบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนร่วมกันของทั้งภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน และกำรปรับปรุงระบบกำร
ติดตำมประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ และสะท้อนถึงกำรถ่ำยทอดจำกระดับยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
ของเป้ำหมำยในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ 
 
1. หลักกำร 
 1.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศโดยยึดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทำงหลัก และแปลงสู่กำร
ปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม 
 1.2 กระจำยกำรพัฒนำลงสู่ พ้ืนที่ โดยยึดหลักกำรพัฒนำพ้ืนที่  ภำรกิจ และกำรมีส่วนร่วม (Area 
Function Participation : AFP ) ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ และเป็นจุดเชื่อมโยงกำร
พัฒนำจำกชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 
 1.3 เพ่ิมกำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
 1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือกำรพัฒนำของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่ำง
บูรณำกำรให้กำรขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพโดยกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำศักยภำพของพ้ืนที่ 
 1.5 ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติที่มีควำมเชื่อมโยงกันในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศำสตร์
ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และระบบกำรจัดสรร
งบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง 
รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำร
พัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติด้วยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 
 2.2 เพ่ือบูรณำกำรแผนงำนจำกส่วนกลำง พ้ืนที่ และท้องถิ่น/ชุมชน ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 สู่กำรปฏิบัติ 
 2.3 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ภำพรวมของประเทศลงสู่ภูมิภำค  
พ้ืนที ่และชุมชน 
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ 
 3.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมส ำคัญและพร้อมเข้ำร่วมในกำร
ผลักดันแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 ไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคีทุกภำคส่วน  ถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ผ่ำน
กระบวนกำรและเครื่องมือต่ำงๆ ดังนี้ 
  3.1.1 จัดหำแนวทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ โดยใช้หลักกำรตลำดสร้ำงควำมตระหนักและ
ยอมรับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่ทุกภำคีสำมำรถน ำไปปรับใช้ให้
บังเกิดผลได้จริง โดยสื่อสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำน
บุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชำติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ ที่เข้ำใจง่ำย รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยให้ข้อมูล
ข่ำวสำรกระจำยไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถท ำ
หน้ำที่สื่อสำรและถ่ำยทอดสำระหลักของแผนพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.1.2 สร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคกำรเมืองในเป้ำประสงค์และแนวทำงของแผนพัฒนำฯฉบับที่ 
12 และผลักดันให้พรรคกำรเมืองน ำประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญไปผสมผสำนในกำรจัดท ำนโยบำยของพรรคและ
นโยบำยของรัฐบำล โดยพิจำรณำลำดับควำมส ำคัญ โดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวกับ “กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ” 
ในระยะยำว 
  3.1.3 จัดท ำคู่มือกำรแปลงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เผยแพร่แก่ภำคีกำรพัฒนำ เกิดควำม
ร่วมมือในกำรนำแผนไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เป็นคู่มือกำรประสำนแผนแต่ละระดับที่ทุกภำคส่วนสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ให้เกิดบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน จัดท ำเอกสำรรวบรวมวิธีกำรขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมกำรพัฒนำใน
รูปแบบต่ำงๆ หรือกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จด้วยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและภำคีต่ำงๆ เพ่ือ
เผยแพร่ให้ภำคีกำรพัฒนำน ำไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม น ำเสนอแนวทำงกำรลงทุนในประเด็นกำรพัฒนำ
ส ำคัญ ส ำหรับหน่วยปฏิบัติน ำไปประกอบกำรจัดทำแผนระดับรอง แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ให้มีควำมชัดเจนใน
กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรด ำเนินงำนตำมแผนควรท ำในลักษณะคู่ขนำนทั้งภำครัฐและภำคี
กำรพัฒนำ 
 3.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล และ
แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร ดังนี้ 
  3.2.1 ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฉบับที่ 12เสนอต่อ
สำธำรณะอย่ำงชัดเจน  น ำไปสู่กำรก ำหนดแผนงำนโครงกำร กำรระดมทรัพยำกร และแนวทำงกำรร่วม
ด ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.2.2 บูรณำกำรประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อมโยงกันและจัดท ำ เป็น
แผนกำรลงทุนกำรพัฒนำ/แผนพัฒนำเฉพำะด้ำนที่ตอบสนองกำรพัฒนำในหลำยมิติภำยใต้ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ครอบคลุมสำระและบทบำทภำคีกำรพัฒนำที่กว้ำงขวำง มีแผนปฏิบัติกำรที่มีควำม
ชัดเจนทั้งแผนงำน โครงกำร งบประมำณดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนกำรทำงำนและ
ระยะเวลำ เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรคัดเลือก
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บุคลำกรในต ำแหน่งส ำคัญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำบริหำรโครงกำรเพ่ือให้สำมำรถทำงำนได้ต่อเนื่อง  โดยน ำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในแผนงำนและโครงกำรเหล่ำนี้ โดยและติดตำมประเมินผลในระดับ
ต่ำงๆ ให้มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันมำกข้ึน 
 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ลงนำมในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประ เทศด้ำน
กำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
อำศั ยอ ำน ำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักกำร 
1. ให้ควำมส ำคัญประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร
พลเรือนและผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 
2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในก ำกับ ของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ภูมิภำคให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ตำมนโยบำย
ประชำรัฐ 

 
ระดับอำชีวศึกษำ 

มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ รวมทั้ง
กำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง 
1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 
 

กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
 

1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล 
2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำยให้ผู้บริหำร
ระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณอัตรำก ำลังตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น
ให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 



16 
 

6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ โดยปรับปรุงสำระส ำคัญให้เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ของรัฐบำล 
8. ในระดับพ้ืนที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น 
จ ำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวบโรงเรียนให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
กับชุมชน 
9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำ
แผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มี องค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุ
ปัญญำของผู้เรียน 
10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิ กำร
จังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำมประเมินผล
ในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา        
 ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น ำวิชำกำร บริกำรสังคม คือปรัชญำกำรท ำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้หลักใน
กำรด ำเนินกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
             
วิสัยทัศน์         
 มุ่งมั่นผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ         
         
พันธกิจ         
 พันธกิจ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 พันธกิจ 2    บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพ่ือผลิตและพัฒนำผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ 
 พันธกิจ 3   ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 4   สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง
   ในและต่ำงประเทศ 
 พันธกิจ 5   ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สำมำรถน ำไปใช้
   ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 พันธกิจ 6  พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
   สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเชี่ยน 
   
อัตลักษณ์        
  “ จิตบริกำร  ช ำนำญวิชำชีพ ”       
         
เอกลักษณ์        
  “ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม ”       
         
เป้าประสงค์ / เป้าหมาย         
 1.  ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ      
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
 3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ      
 4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ    
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 5. พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์แก่
  ชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
 6.  มีระบบกำรประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และ 
  ขับเคลื่อนสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน   
          

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา        
 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูง     
 2. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ของนักเรียน นักศึกษำในทุกหลักสูตร    
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน       
 4. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร    
 5. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
  จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
 6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ   
          
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา        
 1. เป็นสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นที่ยอมรับของ 
  ชุมชนและท้องถิ่น       
 2. เป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับประชำชน และจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้อง  
  กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน       
         
 ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง        
 1. ปีกำรศึกษำ 2534 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพขนำดใหญ่  
 2. ปีกำรศึกษำ 2535 สถำนศึกษำดีเด่น กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
 3. ปีกำรศึกษำ 2549 รำงวัลชมเชย สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  
  ประเภท อำชีวศึกษำขนำดใหญ่       
 4. ปีกำรศึกษำ 2550 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ , 
  รำงวัลหมู่ลูกเสือวิสำมัญหญิงดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำ ครั้งที่ 14 , 
  รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
 5. ปีกำรศึกษำ 2554 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่
 6. ปีกำรศึกษำ 2555 รำงวัลหน่วยมำตรฐำนเหรียญทองระดับชำติ ประเภทสถำนศึกษำ ขนำด 
  กลำงในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   
 7. ปีกำรศึกษำ 2555 นำงสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
  วิชำชีพขนำดใหญ่       
 8. ปีกำรศึกษำ 2555 นำยธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก "เยำวชนคนดี ศรีนครหำดใหญ่" 
 9. ปีกำรศึกษำ 2556 นำงสำวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ
  ระยะสั้น 
 10. ปีกำรศึกษำ 2557  นำยชัยณรงค์  คงชูช่วย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   
  กำรแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ระดับภำค ภำคใต้      
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 11. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยพีระพัฒน์  สว่ำงจันทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
  กำรแข่งขันกีฬำเปตองชำยเดี่ยว ระดับภำค ภำคใต้      
 12. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวมณีรัตน์ รัตนมณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำร 
  ประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558    
 13. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวเกศินี  บุญทวี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำร 
  ประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558    
 14. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยระพินทรนำท สิโคตร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำร 
  ประกวดร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   
 15. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยกิตติพล  เตศิริ , นำยสรวิชญ์  ขวัญอ่อน , นำยสุไนร์ดี  หีมหม๊ะ , 
  นำยศักดิ์ชัย  พัศดร , นำยมงคล  คงสกุล ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด 
  โฟล์ซองของคนพันธ์ R ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
 16.  ปีกำรศึกษำ 2559 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ 
  รำงวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับชำติ 
  “ประชำรัฐร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ ระดับชำติ พุทธศักรำช 2560  
 17.  ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
  วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวซึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ ครั้งที่ 26 เรื่องกำรพัฒนำ
  กระดำษจำกเส้นใยใบสัปปะรดผสมผงถ่ำนกัมมันต์เพ่ือดูดซับแก๊สเอทิลีนและแผ่นกันกระแทก
  เพ่ือชะลอกำรสุกของมะม่วงน้ ำดอกไม้ ระดับปวช. 
 18. ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิชำกำรบญัชี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ  
  โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกสำหร่ำยคลอเรลล่ำ และซองฟิล์มบริโภคได้จำก
  แป้งมันส ำปะหลังในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป 
 19.  ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์  ได้รับรำงรำงวัลรอง
  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรผลิตฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งข้ำว
  เฉี้ยงพัทลุงผสมสำรสกัด กำนพลู เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำปลำสลิดเค็ม                                                   
 21. ปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักคิด
  ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันนักประดิษฐ์ ใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
 22. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง 
  ลูกทุ่งหญิง ระดับจังหวัด  และระดับภำค นำงสำวกฤติยำพร  ณ ฉแล้ม นักศึกษำ ปวช.2  
  แผนกกำรตลำด และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ ระดับชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 23.  ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดวงดนตรี
  โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังหวัดสงขลำ  
 24.  ปีกำรศึกษำ 2561 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
  ประเภทประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังภำคใต้ จังหวัดสงขลำ 
 25.  ปีกำรศึกษำ 2561 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ประเภทกีฬำ 
  เขย่งก้ำวกระโดด และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลชำย นำยเอกดนุ  ชัยชนะ 
  นักศึกษำ ระดับ ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกล 
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  และประเภทกีฬำวิ่งข้ำมรั้ว 400 เมตรชำย ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง นำยสรำวุฒิ  ฆังคะมะโน 
  นักศึกษำระดับ ปวช.2 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  
 26. ปีกำรศึกษำ 2561 กองลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  
  ระดับภำคใต้ จังหวัดตรัง ในกำรแข่งขันปนืใหญ่โรมัน 
 27. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยเอกดนุ ชัยชนะ ได้รับ 2 เหรียญทอง  
  กระโดดไกลชำยและเขย่งก้ำวกระโดดชำย 
 28.  ปีกำรศึกษำ 2562  กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยสรำวุธ  ฆังฆะมะโน ได้รับ 2 เหรียญ 
  ทองแดง วิ่ง 400 เมตรชำย และวิ่งข้ำรั้ว 110 เมตรชำย ในกำรแข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์  
  ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์” วันที่ 23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง 
 29.  ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ได้รับ 2 เหรียญทอง กระโดดไกลชำย กีฬำ
  อำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 2-8 กันยำยน 2562 
  ณ จังหวัดลพบุรี 
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3. กลยุทธ์ ของสถานศึกษา 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนมี
   ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ   
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักปรัชญำของ
   เศรษฐกิจพอเพียง       
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้ำนกำรท ำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และ 
   สิ่งประดิษฐ์  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ
   ที่ทันสมัย ดูแล ติดตำม เฝ้ำระวัง นักเรียน นักศึกษำ  
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม และบูรณำกำรทั้งระบบด้วยหลักกำรประกัน
   คุณภำพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 6 ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำสำยอำชีพ
   ให้กับผู้ปกครองและชุมชน   
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน วัสดุครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ  
 กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำยนอก ในกำรจัด
   กำรศึกษำสำยอำชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สร้ำงแหล่งเรียนรู้ และสถำนที่ฝึก 
   ประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น  
 กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และสร้ำง
   แรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้ำที่รับผิดชอบ  
 กลยุทธ์ที่ 10 จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี และรักษำสิ่งแวดล้อม 
   ให้แก่ชุมชน และสังคม  
 
  

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 
 

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ  
       
 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจำกกำรที่ นำยชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร ซึ่ง
เป็นบุตรชำยของหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้ทูลกล้ำวถวำยที่ดิน จ ำนวน 20 ไร่ ณ พระต ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ 
และทรงพระรำชทำนให้กับกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือจัดตั้ งเป็นศูนย์ฝึกวิชำชีพซึ่ ง
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้ง ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหำดใหญ่ (หลวงประธำนรำษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2522 ต่อมำทำยำทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษำธิกำรเปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวงประธำนรำษฎร์
นิกร"" เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้บริจำคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธำนรำษฎร์นิกร "" เมื่อวันที่ 2 
ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจำคเงินสมทบในกำรก่อสร้ำงอีกจ ำนวน 1,000,000  บำท โดยเป็นสถำนศึกษำที่ท ำ
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หน้ำที่สอนวิชำชีพพ้ืนฐำนให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบำลและเอกชนและหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ต่อมำกรม
อำชีวศึกษำได้ขยำยบทบำทของศูนย์ฝึกวิชำชีพโดยให้สอนในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ (ปชม.) 
เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพำะวิชำชีพอย่ำงเดียวใช้เวลำเรียน 1,350  ชั่วโมงต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้
ยกระดับศูนย์ฝึกวิชำชีพทั่วประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ""วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร"" เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2534 วิทยำลัยกำร
อำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกรได้รับกำรดูแลอย่ำงดียิ่งจำกทำยำทของตระกูลประธำนรำษฎร์นิกรด้วยดีมำโดย
ตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร และคุณกฤษณ์ ประธำนรำษฎร์นิกร ได้บริจำคเงินสมทบกำรก่อสร้ำง
อำคำร 3 (อำคำรชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร) อีก 2,000,000 บำท และได้จัดตั้งมูลนิธิ ""ชูชำติ ประธำนรำษฎร์
นิกร"" เพ่ือน ำดอกผลมำเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 
2554 ได้บริจำคเงินสมทบให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บำท เพ่ือให้มีดอกผลมำกพอที่จะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับ
นักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ 
 
 

          ขนาดและท่ีตั้ง 
          วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขท่ี 1456 ถนนกำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ 
อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ 90110 โทรศัพท์ 074-232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite 
http://www.lpt.ac.th  E-mail Address  info@lpt.ac.th 
           
 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 

1. นำยอัน   ปำงพุฒิพงศ์   ธันวำคม 2523 - ตุลำคม  2526  อำจำรย์ใหญ่/ผู้อ ำนวยกำร 
2. นำยสุเมธ  อรุณกมล  พฤศจิกำยน 2526 - ตุลำคม 2531  ผู้อ ำนวยกำร  
3. นำยมนตรี  อุยยะพัฒน์  พฤศจิกำยน 2531 - ตุลำคม 2539  ผู้อ ำนวยกำร  
4. นำยบุญเรือง  เมืองสง  พฤศจิกำยน 2539 - ตุลำคม 2540  ผู้อ ำนวยกำร  
5. นำยบรรเลง  ค ำพรรณ์  พฤศจิกำยน 2540 - กันยำยน 2545 ผู้อ ำนวยกำร  
6. นำยมนตรี  อุยยะพัฒน์  มกรำคม 2546 - มกรำคม 2548  ผู้อ ำนวยกำร  
7. นำงวรรณำ  โกสิยำภรณ์ เมษำยน 2548 - เมษำยน 2552  ผู้อ ำนวยกำร  
8. นำยสุนันท์  เพชรมณี  พฤษภำคม 2552 - กันยำยน 2555 ผู้อ ำนวยกำร  
9. นำยสุรพล  เอ่ียมส ำอำงค์ มกรำคม 2556 – มิถุนำยน 2560  ผู้อ ำนวยกำร 
10. นำยสุคนธ์  แก้วแท้  พฤศจิกำยน 2560 – ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำร  
       
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่        
 ชื่อสถานศึกษา   วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร   
 ชื่อภาษาอังกฤษ  LUANGPRATANRAJNIKORN INDUSTRIAL AND COMMUNITY  
    EDUCATION COLLEGE       
 ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 1456  ถนน กำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่  
    จังหวัดสงขลำ  รหัสไปรษณีย์ 90110     
 โทรศัพท์       0-7423-2036        
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 โทรสาร       0-7424-6945        
 เว็บไซต์    hppt://www.lpt.ac.th       
 อีเมล    info@lpt.ac.th        
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 20 ไร่        
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น   111   ห้อง ได้แก่    
 1. อำคำรเรียน 1 (ตึกอ ำนวยกำร)  จ ำนวน  1   หลัง  24   ห้อง    
 2. อำคำรเรียน 2    จ ำนวน  1   หลัง  12   ห้อง    
 3. อำคำรเรียน 3    จ ำนวน  1   หลัง  25   ห้อง    
 4. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร   จ ำนวน  1   หลัง  12   ห้อง    
 5. อำคำรอเนกประสงค์   จ ำนวน  1   หลัง    6  ห้อง    
 6. โรงงำน 1 เทคนิคพ้ืนฐำน  จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 7. โรงงำน 2 พัสดุกลำง   จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 8. โรงงำน 3 ช่ำงยนต์เล็ก   จ ำนวน  1   หลัง    2   ห้อง    
 9. โรงงำน 4 ช่ำงยนต์   จ ำนวน  1   หลัง    6   ห้อง    
 10. โรงงำน 5 ช่ำงเชื่อม   จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 11. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง  จ ำนวน  1   หลัง    5   ห้อง 
 12. อำคำรเรียน 4 โรงงำน 4 ชั้น  จ ำนวน  1   หลัง    5   ห้อง    
 13. อำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์    จ ำนวน  1   หลัง   5   ห้อง   
 14. อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์  จ ำนวน  1  หลัง 
        
4.3 สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร       
  
 " สีน้ ำเงิน-ขำว "        
         
4.4 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร     
   
 " ต้นประดู่อังสนำ "         
  



หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 
นายธนา  หยีหล้าหน ี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
นายสุคนธ์  แก้วแท ้

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอาธ ิ ศิริยา  

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายภัทระ  พนสัอ าพล  

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ  
นายจ านนท์  คงพรหม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายจ านนท์ คงพหรม 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางจุไรรัตน์  ทองบัว 

หัวหน้างานการเงิน                                                                                                  
นางสาวจุฑามาศ  ขวญัเดช 

 หัวหน้างานการบัญชี                                                                                           
นางรัตนา  นิชรานนท ์

 หัวหน้างานพัสดุ                                                                                           
นายอดินนัต์  สะแต 

 หัวหน้างานวิทยบรกิารและห้องสมุด 
   นางวารุณี  ผการัตน ์

 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
   นางกัลยา  ราชเลก็ 

หัวหน้างานส่งเสรมิผลิตผล การค้าและประกอบธรุกจิ        
นางสาวปรียา ทองวงศ ์

หัวหน้างานปกครอง 
นายธนวรรธน์ ถนอมช ู

     หัวหน้างานกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษา                       
 นายจเร  สทุธิภกัด ี  

       หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน                                          
นางกอบพร  ศรีทิพยราษฎร ์

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
          นางวารณุี  ผการัตน ์  

หัวหน้างานวดัผลประเมินผล 
นางดาวใจ  ฤทธิเดช 

แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปดิสอน 
นายอ านาจ มณี      แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายสุริยา  ทองมาก   แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นางสาวจารุวรรณ  มากชิต แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายธีรชัย  มากชิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายเจริญพล  อินขัน  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายอัคคกิตติ์  แก้วด า แผนกช่างเช่ือมช่างโลหะ 
นายปริญญา  อินทศร  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายนฤพล    หนูทอง  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางกลั่นทิพย์  ไส้เพี้ย  แผนกวิชาการบัญชี 
นางสุพรรณี    เส้งว่ัน  แผนกวิชาการตลาด 
นางสุพัตรา  ทองธรรมชาติ  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางกุลนิษฐ์  เช้ือแหลม แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
นางสาวนันท์นภัส  ตะนุสะ  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางวนิดา  แย้มทิม  แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
นางดวงกมล พรหมชาติ  แผนกวิชาหัตถกรรม 
      
     
    

  

หัวหน้างานบุคลากร                                                                                                  
นางวิภาวี  แสงธน ู

 หัวหน้างานความรว่มมอื 
  นางสาวพณิตกานต์  แก้วโกมล 

 

หัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
นายเอกชัย มณ ี

หัวหน้างานวจิัย พัฒนา นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์
   นางสาวหทัยชนก จติปลื้ม 

หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
นางสาวหรรษา  ชูด า 

 หัวหน้างานทะเบียน 
นางสาวนงเยาว์  กาญจนภมู ิ

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายประสิทธิ์  ทองบัว 

หัวหน้างานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
   นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน ์

หัวหน้างานสวสัดิการพยาบาล 
นางขนิษฐา ชเูชิด  

  

หัวหน้างานอาชีวศกึษาระบบ ทวิภาค ี
นายสว่าง คงชนะ 

  

หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
นายณภัทร  โฆษิตพันธ์วงศ ์

  

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์
นางสาวทรรศินา  ศรีธรรมรัตน์ 

 
 

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายปริญญา  อนิทศร 

24 
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6.1 อัตราก าลัง ปี     ข้อมูล ณ วันท่ี   26 พฤศจิกายน 2562
ผู้ให้ข้อมูล  นางวิภาศรี วงศ์ศราวิทย์

อัตราก าลังของ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร 138 คน
ก. ข้าราชการ 49 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน
2 ข้าราชการครู 44 คน
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน
1 ท าหน้าท่ีสอน - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ค. พนักงานราชการ 4 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 4 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 85 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 44 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 41 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ -        คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการท่ีอ่ืน -        คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน
1 ข้าราชการครู - คน
2 ข้าราชการพลเรือน - คน
3 ลูกจ้างประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 134 คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 -        คน 2 คน 2        คน
 - ปวช./ม.6 -        คน 9 คน 9        คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 1       คน 23 คน 24       คน
 - ปทส. -        คน -    คน -         คน
 - ปริญญาตรี 75 คน 7   คน 82       คน
 - ปริญญาโท 17 คน -    คน 17       คน
 - ปริญญาเอก -        คน -    คน -         คน

รวม 93 คน รวม 41 คน 134     คน

6. ข้อมูลบุคลากร  
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

มีบุคลากรท้ังส้ิน  

Jin
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 170       รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน -         คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 44 คน 41 คน 85       คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 44 คน 41 คน 85       คน
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ คน คน - คน

รวม 88 คน รวม 82 คน 86      คน
หมายเหตุ  
ครูผู้สอน    จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน จ านวน 8 เดือน

จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) จ านวน 3 เดือน
เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน จ านวน 9 เดือน

จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) จ านวน 3 เดือน

6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 45 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

มณี
หยีหล้าหนี
นาแก้ว
สุขวัฒนโชติ
มากชิต
สะแต
แก้วด า
ทองมาก
มณี
แย้มทิม
ลาพินี
สุวรรณวงศ์
คงชนะ
มากชิต
อินทศร เทคนิคพ้ืนฐาน
อินขัน
นิชรานนท์
ทองบัว
ไส้เพ้ีย
วารีกุล
พลเพ็ชร

15. นายปริญญา ป.ตรี
16. ว่าท่ีร้อยตรีเจริญพล
17. นางรัตนา ป.ตรี

ป.โท

21. นางชไมพร ป.ตรี
20. นางรพีพันธ์ ป.ตรี

18. นางจุไรรัตน์ ป.ตรี
19. นางกล่ันทิพย์

14. นางจารุวรรณ ป.โท

ป.ตรี
4. นายปกรณ์ ป.ตรี

ป.ตรี

8. นายสุริยา ป.โท

6. นายอดินันต์
5. นายธีรชัย

ป.ตรี
7. นายอัคคกิตต์ิ ป.โท

ป.โท

9. นายเอกชัย ป.ตรี

ป.โท
12. นายสันติ ป.ตรี
13. นายสว่าง ป.โท

10. นายสุรชัย
เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง

หัวหน้างานทวิภาคีฯ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ช่างไฟฟ้าก าลัง

ช่างไฟฟ้าก าลัง

ป.โท
3. นายอนุชาติ

1. นายอ านาจ

11. นายอ านวย

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ป.ตรี
บัญชี
บัญชี

ป.โท
2. นายธนา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

สอนวิชา
ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมฯช่างเช่ือมโลหะ

ช่างไฟฟ้าก าลัง

ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ

ช่างกลโรงงาน

บัญชี
บัญชี

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ

ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

หัวหน้างานพัสดุ

ช่างไฟฟ้าก าลัง

บัญชี
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กาญจนภูมิ
เส้งว่ัน
ทองวงศ์
เช้ือแหลม
ทองธรรมชาติ
ผการัตน์
ขวัญนุ้ย
ศรีทิพยราษฎร์
แก้วโกมล
ฤทธิเดช
ชูด า
ชูเชิด
อ่ ามงคล
พรหมชาติ
จินดาพล
หนูทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ราชเล็ก ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แสงธนู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สุทธิภักดี ช่างก่อสร้าง
โยธารักษ์

42. นางเฉลิมพร ชูศรี สามัญสัมพันธ์
43. นางสาวหทัยชนก จิตปล้ืม สามัญสัมพันธ์
44. นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ขวัญเดช

6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม - คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 4 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

อุยยะพัฒน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
บุญแพทย์ ช่างกลโรงงาน
โฆษิตพันธวงศ์ ช่างกลโรงงาน
ตะนุสะ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือและผู้ข่วยหัวหน้างาน

หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ

22. นางสาวนงเยาว์

ป.โท

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี

การตลาด

30.นางสาวพนิตกานต์

33. นางสาวขนิษฐา ป.ตรี

39. นางสาววิภาวี

ป.ตรี
ป.โท

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานวางแผนฯเจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯและจนท.งานกิจกรรมฯ

45. นางสาวจุฑามาศ ป.ตรี

-

ป.ตรี

การโรงแรม
คหกรรมศาสตร์

27. นางวารุณี ป.ตรี
28. นางสุภา ป.ตรี

31. นางดาวใจ

ป.ตรี

บัญชี

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี
23. นางสุพรรณี ป.ตรี
24. นางสาวปรียา ป.ตรี

หัวหน้างานบุคลากร

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม

38. นางกัลยา

1. นายพุทธิพงศ์
2. นายมีนิจ

ป.ตรี41. นางสรณี

25. นางกุลนิษฐ์

29. นางกอบพร

ป.ตรี
26. นางสุพัตรา

หัวหน้างานการเงิน

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
-

4. นางสาวนันท์นภัส

ป.ตรี
3. นายณภัทร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้างาน

ป.ตรี

ป.ตรี

หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน
ป.ตรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

สอนวิชา
--

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

35. นางดวงกมล ป.ตรี
36. นางสาวส าลี ป.ตรี บัญชี
37. นายนฤพล

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท

หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

40. นายจเร

34. นางสาวกุลอากร ป.ตรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯสามัญสัมพันธ์

การตลาด 
บัญชี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยหัวหน้างาน

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

สามัญสัมพันธ์

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ
หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม
เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

32. นางสาวหรรษา

อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 80 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

ทองเอียด
พูลแก้ว
ชูวิจิตร
ขาวมาก
เพ็งโอ
ทองบัว
ปิวิถะ
หนูทอง
แสงอุไร
ทองมาก
ถนอมชู
จันทรพงค์
ล้ิมชูนพรัตน์
ลีลาวุฒิประเสริฐ
วีระสิงห์
ฉ้วนกล่ิน
จันทร์พร้ิม

18. นางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ภักดี
สระศรี
Shimray
สมพรหม
เจริญสุข
นวลนุ่น
บุญศิริ
รัตนากาญจน์
เก้ือสุวรรณ
พรหมยก
สว่างรัตน์
ฉลาด
เพชรชู
บุญเลิศ

สินธโร

 มณีฉาย36. นายขจรวุฒิ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ,เจ้าหน้าท่ีงานประกันและงานวิจัยฯ

ปฏิบัติหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

29. นายภาคภูมิ
28. นางสาวพีรดา

31. นายธรรมรินทร์

ช่ือ - สกุล

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ

1. นายนิรุตต์

34.นายณัฐพล

22 นายสุภัทรชัย

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ

21. Miss Sinwon P.

ป ตรี
ป ตรี

ป ตรี ช่างยนต์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11. นายธนวรรธน์

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม

27. นางสาววรรณา

เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไปและผู้ช่วยหัวหน้างาน,เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ

ป ตรี

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ป ตรี

อิเล็กทรอนิกส์
23. นางสาวภัทรสิริ
24. นางสาวกรองเงิน

ป ตรี
ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง

ป ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

ช่างยนต์

สามัญสัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการ

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ,เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ

อาหารและโภชนาการ

สามัญสัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ,เจ้าหน้าท่ีงานประกันและงานวิจัยฯ

ช่างก่อสร้าง

ป ตรี

ช่างกลโรงงาน

ป ตรี

32. นายฑฤบดินทร์

30. นายอดิชาต

25. นางสาวรชยา
26. นางสาวปัทมาวดี  

ป ตรี

ป ตรี

14. นายชโลธร
ป ตรี

ป.โท

ป ตรี

ป ตรี

ป ตรี

ป ตรี
ป ตรี

ป ตรี

ป ตรี

12. นางรชา

19. นายอภิทักษ์

17. นางทวิตียา

3. นายกรวิทย์
4. นายวิษณุ
5. นายบัตส่อหนี

ป ตรี

ป โท

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

การตลาด

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและผู้ช่วยหัวหน้างาน

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป ตรี2. นายกิตติ
ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ

วุฒิการศึกษา

ช่างยนต์

สอนวิชา

33. MR.ALFONSO BOGUHIN JR

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ,เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ,เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ป ตรี

15. นายธนาวุฒิ
16. นายศุภชัย

20. นางสาวจริยา

คหกรรมศาสตร์

ป ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคีฯ
ป ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯและผู้ช่วยหัวหน้างาน,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีปกครอง,เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ,เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ,ช่างไฟฟ้าก าลัง

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและผู้ช่วยหัวหน้างาน

ป ตรี สามัญสัมพันธ์

เทคนิคพ้ืนฐาน

ป ตรี
ป ตรี

ป ตรี

การโรงแรม

ช่างเช่ือมโลหะ

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างยนต์

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

ช่างยนต์
ป ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ
เทคนิคพ้ืนฐาน

ป ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน

10. นางนิภาภรณ์

ป ตรี

9. นางสาวจรินธร ป ตรี
ป ตรี

ช่างกลโรงงาน

ช่างเช่ือมโลหะ

13. นายณัฐรัชต์

8. นางอรทัย
7. นายประสิทธ์ิ

ช่างไฟฟ้าก าลัง
สามัญสัมพันธ์

35. นายณัฐพล           หวันสู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

สามัญสัมพันธ์
การตลาด

หัวหน้างานปกครอง
ป ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ,เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ

ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ
เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร,เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

6. นายประสิทธ์ิ

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์
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37. นายอดิศร ซ้ายขวัญ
 แก้วด า
ชูช่วยค า

40. นายอดิศร เทพอรัญ
ภูศักด์ิรังสฤษฎ์
เสียมไหม
สถิรวณิชย์
ทองนุ่น
ตรีวัย
วงศ์ศราวิทย์
ค าสุวรรณ
ชนะถาวร
เบ็ญโส๊ะ

50. นายจ าลอง           ลัภกิตโร
51. นางสาวประภัสสร   จันทภาโส
52. นางสาวเบญจภรณ์  ทองดี
53. นายดาหริด          บินหมาน
54. นางสาวรัศมี        ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
55. นางสาวพิชญดา     พรหมวิหาร
56. ว่าท่ีร้อยตรีสังข์เกียรติ  สุขเกษม
57. นายสมนึก ไชยถาวร
58. นายธีระ              จันทชาติ
59. นายสมคิด            บัวทอง
60. นายปรีชา             ศรีวิลัย
61. นายสุชาติ            แสงแก้วสุข
62. นายทวีสุทธ์ิ          สุวรรณบุญ
63. นายสกรรจ์          ขุนแก้ว
64. นายสนิท              สร้อยสังทอง
65. นางจิราภรณ์          เพ็ชรสลับศรี
66. นางสาวลัดดาวัลณ์   ขวัญคง
67. นางสาวจิดาภา       ตันจะโข
68. นางสาวกนกอร       บุญยืน
69. นางสาวกมลชนก     ศรีแก้ว
70. นางสาวนิสา          แก้วงาม
71. นางสาวบังอรสุวรรณี  อริยะโส
72. นางสาวธนวรรณ     อุ้ยนอง
73. นางสาวอรัญญา      จินดาด า

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

41. นางสาวเบญจวรรณ

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

ปวช.

42. นางสาวอภิญญา
43. ว่าท่ีร้อยเอกสิทธิโชค
44. นางสาวอรทัย

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ
38. นางสาววรนาถ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ,เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

39. นายอภิสิทธ์ิ
เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

เจ้าหน้าท่ีงาน
เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ

ปวช.

ป ตรี
ป ตรี

ป ตรี

ช่างยนต์
ช่างก่อสร้าง

สามัญสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ปวส.
-
-

จนท.งานประกันคุณภาพฯ และจนท.งานวิจัยฯ

จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และจนท .งานความร่วมมือ

ม.6

ปวส. เสริมสวย

ป.ตรี
ปวส.

45. นางสาวศิรินทิพย์ ปวส.

ป ตรี
ป ตรี

ป ตรี
ป ตรี

จนท.งานบุคลากร

-

ปวส.

ช่างเช่ือมโลหะ
ช่างยนต์
การตลาด

49. นางสาวนาเดีย  

ปวส.
ป.ตรี
ปวส. -

จนท. งานทะเบียน

-
46. นางสาววิภาศรี -
47. นางสาวอัญชลี  

- จนท.งานการเงิน

48. นางสาวจริยา   

-

-

-

ปวส.

ปวส.
ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ม.3
ม.6

ม.6

ปวช.
ปวส.

ปวส.
ปวส.

จนท.งานทะเบียน-

-

-

-
-

-

-

นักการ
นักการ

จนท.งานพัสุและอาคารสถานท่ี
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี

ยามรักษาการณ์

-

-

ป.ตรี

จนท.งานบัญชี

จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี

จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี

-

-

ยามรักษาการณ์

-

-

-
-

ยามรักษาการณ์

จนท.งานกิจกรรมฯ

จนท.งานสวัสดิการพยาบาล
จนท. งานวัดผลและประเมินผล 

จนท.โครงการพิเศษและบริการชุมชน

จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์

จนท.งานบริหารงานท่ัวไป-

-
-

ป.ตรี

จนท.งานวัดผลและประเมินผล 

-

พนักงานขับรถยนต์

ยามรักษาการณ์

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานวางแผนงบประมาณ

พนักงานขับรถยนต์

Jin
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74. นางสาวเกวลี         ศรีไชย
75. นางศุภกาญจน์       จันอ่ิม
76. นางจิดาภา            หนูเกตุ
77. นางสาวเอกอนงค์     แสงดี
78. ว่าท่ีร้อยตรีธิวัฒน์    บุญส่ง
79. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว
80. นางสาวณัฐฐา         หนูเสน
81. นางสาวอุดารัตน์      วุ่นน้อย
82. นางพรทิพย์  ต้นเถาว์ แม่บ้าน
83. นางสาวอฑิภา  คุณาวิทยากร แม่บ้าน
84. นางกฤษณา  มาลีอังศุกุล แม่บ้าน
85. นางปรีดา   แก้วประกอบ แม่บ้าน

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ปวช.
ปวช.

-
-

เจ้าหน้าทีงานการเงิน
จนท.งานวิทยบริการฯ 

ปวส.
ป.ตรี
ม.3
ปวช.

-
-
-
-

-
ป.ตรี

จนท.งานส่ือฯ และจนท.งานทวิภาคี

ปวส. -
ป.ตรี

-

ปฏิบัติหน้าท่ี

จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์อินเตอร์เน็ต)ปวส. -

ปวส.

ปวส.

-

- จนท.งานปกครอง

จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ

จนท. งานวิทยบริการและห้องสุมด

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 393 386 315 1,094 240 235 475 1,569
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 64 51 39 154 29 21 50 204
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภคี 34 22 27 83 37 37 74 157
 - สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี 18 20 38 38
 - สาขาวิชา/งานเคร่ืองมือกล 38 23 24 85 28 41 69 154
 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรรม 8 4 12 12
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 43 70 63 176 59 47 106 282
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 22 26 23 71 6 17 23 94
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 24 13 15 52 9 1 10 62
 - สาขาวิชา/งานโครงสร้าง 11 18 16 45 7 7 52
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 32 38 28 98 15 25 40 138
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 17 13 17 47 20 19 39 86
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 50 26 120 30 27 57 177
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาคี 21 12 18 51 51
4. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 25 22 15 62 62

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2562) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1,680.00 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ - คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2562 (ปีปัจจุบัน)

1680

1,569

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 730 393 386 1,449 420 240 660 2,031

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 80 64 51 195 40 29 69 264

 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภคี 40 34 22 96 40 37 77 173

 - สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี 40 18 20 78

 - สาขาวิชา/งานเคร่ืองมือกล 80 38 23 141 60 28 88 229

 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรรม 20 8 28 28
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 120 43 70 233 80 59 139 372
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 40 22 26 88 40 6 46 134
 - สาขาวิชา/งานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 40 24 13 77 30 9 39 116
 - สาขาวิชา/งานโครงสร้าง 40 11 18 69 20 7 27 96
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 60 32 38 130 40 15 55 185

 - สาขาวิชา/งานการตลาด 30 17 13 60 30 20 50 110

 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 44 50 124 40 30 70 194

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาคี 20 21 12 53 53
4. ประเภทวิชา คหกรรม
 - สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 30 25 22 77 77
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 40
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1,680.00 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ - คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

1680

ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 
2,031

ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ปีต่อไป)
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปว
ช.

ปว
ส.

ระ
ยะ

สั้น

สิ่ง
ปร

ะดิ
ษฐ์

/หุ่
นย

นต์

รวม

โค
รง

กา
รส่

งเส
ริม

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าชี

พอิ
สร

ะใ
นก

ลุ่ม
ผู้เ

รีย
นอ

าชี
วศึ

กษ
า

โค
รง

กา
รล

ดปั
ญห

าก
าร

ออ
กก

ลา
งคั

นข
อง

ผู้เ
รีย

น
อา

ชีว
ศึก

ษา

โค
รง

กา
รข

ยา
ยแ

ละ
ยก

ระ
ดับ

อา
ชีว

ศึก
ษา

ทวิ
ภา

คีสู่
คุณ

ภา
พม

าต
รฐ

าน

โค
รง

กา
รเร่

งป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

รส
อน

ครู
อา

ชีว
ศึก

ษา

โค
รง

กา
รจั

ดห
าบุ

คล
าก

รส
นับ

สนุ
นเ

พื่อ
คืน

ครู
ให้

นัก
เรีย

น

โค
รง

กา
รพั

ฒน
ารู

ปแ
บบ

แล
ะย

กร
ะดั

บคุ
ณภ

าพ
ศูน

ย์
ซ่อ

มส
ร้า

งเพื่
อชุ

มช
น 

(Fi
x i

t c
en

te
r)

โค
รง

กา
รย

กร
ะดั

บก
าร

จัด
กา

รอ
าชี

วศึ
กษ

าเพื่
อเ

ป็น
ศูน

ย์ก
ลา

งด้
าน

อา
ชีว

ศึก
ษา

ขอ
งภู

มิภ
าค

เอ
เชี

ย
ตะ

วัน
ออ

กเ
ฉีย

งใต้

โค
รง

กา
รส่

งเส
ริม

กา
รพั

ฒน
าศั

กย
ภา

พก
 าลั

งค
นด้

าน
วิช

าชี
พบ

ริเว
ณช

าย
แด

นเ
พื่อ

รอ
งรั

บก
าร

ขย
าย

ตว
ทา

ง
เศ

รษ
ฐกิ

จข
อง

ปร
ะเ

ทศ

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าห

ลัก
สูต

รก
ระ

บว
นก

าร
เรีย

นก
าร

สอ
น

กา
รวั

ดป
ระ

เมิ
นผ

ลเ
พื่อ

กา
รพั

ฒน
าคุ

ณภ
าพ

แล
ะ

มา
ตร

ฐา
นก

าร
จัด

อา
ชีว

ศึก
ษา

 (โ
คร

งก
าร

จ้า
งค

รู
วิช

าชี
พผู้

ทร
งคุ

ณค่
า)

โค
รง

กา
รอ

นุรั
กษ์

พัน
ธุก

รร
มพื

ชอั
นเ

นื่อ
งม

าจ
าก

รพ
ะ

รา
ชด

 าริ
 ส

มเ
ด็จ

พร
ะเ

ทพ
รัต

นร
าช

สุด
าฯ

 ส
ยา

มบ
รม

รา
ชกุ

มา
รี

โค
รง

กา
รร

ณร
งค์

ป้อ
งกั

นแ
ละ

แก้
ไข

ปัญ
หา

ยา
เส

พติ
ด

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าทั

กษ
ะอ

าชี
พแ

บบ
บูร

ณา
กา

รเพื่
อส

ร้า
ง

โอ
กา

ส 
สร้

าง
งา

น 
สร้

าง
อา

ชีพ
 ส

ร้า
งร

าย
ได้

ปร
ะช

าช
น

โค
รง

กา
รส

นับ
สนุ

นค่
าใช้

จ่า
ยใ

นก
าร

จัด
กา

รศึ
กษ

า
ตั้ง

แต่
อนุ

บา
ลจ

นจ
บก

าร
ศึก

ษา
ขั้น

พื้น
ฐา

น

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าร

ะบ
บป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พม
าต

รฐ
าน

อา
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18,171,069.82 1,702,699.55 1,369,996.11 130,000.00 21,373,765.48 22,970.00 26,500.00 189,600.00 117,600.00 609,999.66 50,000.00 50,000.00 150,000.00 54,965.00 20,871.00 499,986.50 20,000.00 30,000.00 1,842,492.16 23,216,257.64
 1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
   -งบบุคลากร 1,098,073.30 -              -              -           1,098,073.30 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 1,098,073.30
   *เงินเดือน 24,847,038.00 -              -              -           24,847,038.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 24,847,038.00
   *เงินวิทยฐานะ 2,259,046.78 -              -              -           2,259,046.78 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 2,259,046.78
   *ค่าจ้างประจ า 238,560.00 238,560.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 238,560.00
   *ค่าตอบแทน พนง. 1,098,073.30 -              -              -           1,098,073.30 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 1,098,073.30
 - งบด าเนินงาน -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 
   *ค่าตอบแทน 847,970.00 873,610.00 132,940.00 1,854,520.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 1,854,520.00
   *ค่าใช้สอบ 312,053.19 372,448.30 253,824.34 938,325.83 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 938,325.83
   *ค่าวัสดุ 160,078.17 295,598.26 262,780.25 718,456.68 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 718,456.68
   *ค่าสาธารณูปโภค 700,225.16 161,042.99 705,571.52 1,566,839.67 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 1,566,839.67
 - งบลงทุน -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 
   * ครุภัณฑ์ 1,584,370.00 1,584,370.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 1,584,370.00
   * ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 13,468,300.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 
 - งบเงินอุดหนุน 130,000.00 130,000.00 -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         30,000.00 30,000.00 160,000.00
 - งบรายจ่ายอ่ืน 14,880.00 -               -         -           189,600.00 117,600.00 -             -           -           150,000.00 54,965.00 -         -             -               -         -         512,165.00 512,165.00
 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - งบบุคลากร -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบด าเนินงาน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบลงทุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบเงินอุดหนุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
   * ค่าหนังสือ -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
  * ค่าอุปกรณ์ -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
  *ค่าเคร่ืองแบบ -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
  *ค่ากิจกรรม -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
  *ค่าจัดการเรียน
การสอน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
 - งบบุคลากร -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบด าเนินงาน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                

ส่วนท่ี 3   
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

โครงการ
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ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

 - งบลงทุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบเงินอุดหนุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
 - งบบุคลากร -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบด าเนินงาน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบลงทุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบเงินอุดหนุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             50,000.00 50,000.00 -               -             -         499,986.50 -               -         -         599,986.50 599,986.50
 5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 - งบบุคลากร -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบด าเนินงาน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบลงทุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบเงินอุดหนุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             20,871.00 -             -               -         -         20,871.00 20,871.00
 6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน
 - งบบุคลากร -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบด าเนินงาน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบลงทุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบเงินอุดหนุน -               -              -              -           -               -               -         -           -           -           -             -           -           -               -             -         -             -               -         -         -                 -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -              -           -               -               22,970.00 26,500.00 -           -           609,999.66 -           -           -               -             -         -             -               20,000.00 -         679,469.66 679,469.66
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1. ประมาณการรายรับ 64,255,608.27 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) 16,138,846.27 บาท
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน บาท
  คงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 8,167,096.27 บาท
  คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป บาท
  รายรับท่ีคาดว่าจัดเก็บได้ในภาคเรียนท่ี 2/2562 3,267,650.00 บาท #REF!
 - ปวช. 1,031,200.00 บาท
 - ปวส. 1,692,700.00 บาท
 - ระยะส้ัน 543,750.00
รายรับท่ีคาดว่าจัดเก็บได้ในภาคเรียนท่ี 1/2563 4,704,100.00 บาท
 - ปวช. 1,896,300.00 บาท
 - ปวส. 2,299,100.00 บาท
 - ระยะส้ัน 508,700.00
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 48,116,762.00 บาท
 - งบบุคลากร 26,348,360.00 บาท
 - งบด าเนินงาน 4,610,400.00 บาท
     ปวช. 1,307,700.00 บาท
     ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 2,007,700.00 บาท
     ปวส. 1,702,700.00 1,702,700.00 บาท
     ระยะส้ัน 900,000.00 900,000.00 บาท
 - งบลงทุน 1,703,000.00 บาท
     ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม 1,703,000.00 บาท
 - งบเงินอุดหนุน 15,455,002.00 บาท
  โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ บาท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    ค่าหนังสือเรียน 2,887,560.00 บาท
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 661,710.00 บาท
    ค่าเคร่ืองแบบ 1,475,100.00 บาท
    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,595,896.00 บาท
    ค่าจัดการเรียนการสอน 8,834,736.00 บาท
 - งบรายจ่ายอ่ืน บาท
2. ประมาณการรายจ่าย 64,255,608.27    บาท
งบบุคลากร 26,348,360 บาท
 - เงินเดือน 22,756,200.00 บาท
 - ค่าจ้างประจ า -                 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,079,160.00 บาท
 - ค่าประกันสังคมพนักงานราขการ 43,400.00
 -  ค่าวิทยฐานะ 1,864,800.00 บาท
 - ค่าตอบแทนรายเดือน 604,800.00 บาท
งบด าเนินงาน 4,610,400.00     บาท
     ปวช. 1,307,700.00 บาท
     ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 2,007,700.00 บาท
     ปวส. 1,702,700.00 1,702,700.00 บาท
     ระยะส้ัน 900,000.00 900,000.00      บาท
งบลงทุน 1,703,000.00 บาท
 - ครุภัณฑ์ บาท
     ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม 1,703,000.00    
งบเงินอุดหนุน  15,455,002.00   บาท
 - ค่าหนังสือ 2,887,560.00 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 661,710.00 บาท
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,475,100.00 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,595,896.00 บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  

Jin
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 - ค่าจัดการเรียนการสอน 8,834,736.00 บาท
เงินรายได้สถานศึกษา 16,138,846.27   บาท
 - งบด าเนินงาน 9,486,123.00    บาท
   * ค่าตอบแทน 4,635,990.00          บาท
   * ค่าใช้สอย 320,493.00             บาท
   * ค่าวัสดุ 144,000.00             บาท
   * ค่าสาธารณูปโภค 2,150,000.00          บาท
   * โครงการตามภาระงาน
     ของสถานศึกษา 2,235,640.00          บาท
 - เงินส ารองฉุกเฉิน 6,652,723.27    บาท

 

Jin
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งบประมาณจัดสรร 30,059,060.00 1,702,700.00 900,000.00 8,834,736.00 2,887,560.00 1,595,896.00 661,710.00 1,475,100.00 16,138,846.27 64,255,608.27  
 - งบบุคลากร 26,348,360.00 -             -           -               -               -               -            -               -               26,348,360.00  
เงินเดือนข้าราชการ 22,756,200.00 -              -            -                -                -                -             -                -                22,756,200.00  
เงินวิทยฐานะ 1,864,800.00 -              -            -                -                -                -             -                -                1,864,800.00   
ค่าตอบแทนรายเดือน 604,800.00 -              -            -                -                -                -             -                -                604,800.00      
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                -              -            -                -                -                -             -                -                -                 
ค่าตอบพนักงานราชการ 1,079,160.00 -              -            -                -                -                -             -                -                1,079,160.00   
ประกันสังคมพนักงานราชการ 43,400.00 -              -            -                -                -                -             -                -                43,400.00        
 -  งบด าเนินงาน 2,007,700.00 1,702,700.00 890,000.00 8,798,336.00 -               -               -            -               7,250,483.00 20,649,219.00  
      - ค่าตอบแทน 888,200.00 1,081,800.00 193,400.00 6,944,670.00 -               -               -            -               4,635,990.00 13,744,060.00  
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 38,200.00 31,800.00 20,000.00 37,200.00       -                -                -             -                23,700.00       150,900.00      
ค่าจ้างช่ัวคราว (ธุรการ) -                -              -            2,830,400.00   -                -                -             -                1,415,200.00   4,245,600.00   
ค่าจ้างช่ัวคราว  (ครูพิเศษสอน) -                -              -            2,548,000.00   -                -                -             -                2,050,660.00   4,598,660.00   

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

สถ
าน

ศึก
ษา

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส่วนท่ี 3  
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ผลผลิต
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

ค่าครองชีพช่ัวคราว -                -              -            145,200.00     -                -                -             -                51,300.00       196,500.00      
เงินค่าสอนพิเศษ 850,000.00 1,050,000.00 173,400.00 1,309,070.00   -                -                -             -                826,930.00      4,209,400.00   
ค่าตอบแทนวิทยากร -                -              -            74,800.00 -                -                -             -                268,200.00      343,000.00      
      - ค่าใช้สอย 264,000.00 207,800.00 303,200.00 403,220.00 -               -               -            -               320,493.00 1,498,713.00   
ค่าเงินสมทบประกันสังคม -              -            268,920.00 -                -                -             -                173,293.00 442,213.00      
ค่าเดินทางไปราชการ 155,000.00 90,000.00 137,000.00 100,300.00     -                -                -             -                100,000.00      582,300.00      
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 42,000.00 69,800.00 47,200.00 21,000.00       -                -                -             -                -                180,000.00      
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 57,000.00 48,000.00 119,000.00 13,000.00       -                -                -             -                -                237,000.00      
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 10,000.00 -              -            -                -                -                -             -                -                10,000.00        
ค่าเก็บขยะมูลฝอย -                -              -            -                -                -                -             -                9,000.00 9,000.00         
ค่าบ าบัดน้ าเสีย -                -              -            -                -                -                -             -                18,200.00 18,200.00        
ค่าสมทบกองทุนทดแทน -                -              -            -                -                -                -             -                20,000.00 20,000.00        
          - ค่าวัสดุ 155,500.00 348,220.00 306,280.00 1,412,446.00 -               -               -            -               144,000.00 2,366,446.00   
วัสดุส านักงาน 50,000.00 55,855.00 45,000.00 -                -                -                -             -                -                150,855.00      
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84,000.00 80,000.00 82,600.00 -                -                -                -             -                -                246,600.00      
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 -              -            -                -                -                -             -                -                10,000.00        
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

วัสดุการศึกษา -                212,365.00 175,680.00 1,408,746.00 -                -                -             -                120,000.00      1,916,791.00   
วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00        -              -            -                -                -                -             -                -                5,000.00         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 -              -            3,700.00        -                -                -             -                -                8,700.00         
วัสดุก่อสร้าง -                -              -            -                -                -                -             -                -                -                 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00 -              3,000.00    -                -                -                -             -                -                4,500.00         
วัสดุวารสารและต ารา -                -              -            -                -                -                -             -                24,000.00       24,000.00        
วัสดุส่ือการเรียนการสอน -                -              -            -                -                -                -             -                -                -                 
 - ค่าสาธารณูปโภค(ข้ันต่ า) 700,000.00 64,880.00 87,120.00  38,000.00      -               -               -            -               2,150,000.00  3,040,000.00   
ค่าโทรศัพท์ -                -              -            -                -                -                -             -                23,000.00 23,000.00        
ค่าน้ าประปา 100,000.00     64,880.00     87,120.00   38,000.00       -                -                -             -                200,000.00 490,000.00      
ค่าไฟฟ้า 600,000.00 -              -            -                -                -                -             -                1,902,000.00   2,502,000.00   
ค่าไปรษณีย์ -                -              -            -                -                -                -             -                25,000.00       25,000.00        
 - งบลงทุน 1,703,000.00 -             -           -               -               -               -            -               -               1,703,000.00   
  3.1 ครุภัณฑ์
 - ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
และวัสดุมวลรวม

1,703,000.00 -              -            -                -                -                -             -                -                1,703,000.00   
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 - งบอุดหนุน -               -             -           -               2,887,560.00  1,595,896.00  661,710.00 1,475,100.00 -               6,620,266.00   
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
 - ค่าหนังสือ -                -              -            -                2,887,560.00   -                -             -                -                2,887,560.00   
 - ค่าเคร่ืองแบบ -                -              -            -                -                -                -             1,475,100.00 -                1,475,100.00   
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -                -              -            -                -                1,595,896.00 -             -                -                1,595,896.00   
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน -                -              -            -                -                -                661,710.00 -                -                661,710.00      
 - ค่าจัดการเรียนการสอน -                -              -            -                -                -                -             -                -                -                 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -             10,000.00  36,400.00      -               -               -            -               8,888,363.27  8,934,763.27   
  โครงการตามภาระงาน -                -              10,000.00   -                -                -                -             -                2,236,920.00 2,246,920.00     
* เงินส ารองฉุกเฉิน -                -              -            36,400.00       -                -                -             -                6,651,443.27 6,687,843.27     
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี

-                -              -            -                -                -                -                -                
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                         สรุปโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ รายได้สถานศึกษา มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ส ารองไฟ 

งานการเงิน 3,500.00 2/3 41  

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
พรินเตอร์ขาว-ด าและแบบสี 

งานการเงิน 15,000.00 2/3 43  

3 โครงการจัดท ารางสายไฟ งานการเงิน 5,000.00 2/3 45  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงาน
และการเขียนหนังสือราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร 

งานบริหารงานทั่วไป 5,675.00 2/3 47  

5 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 0 2/3 50  

6 โครงการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย 

งานบริหารงานทั่วไป 16,.350.00 2/3 52  

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องโทรสาร 

งานบริหารงานทั่วไป 7,000.00 2/3 54  

8 โครงการปรับปรุงห้องน้ าตึก
อ านวยการ 

งานอาคารสถานที่ 
0.00 2/3 56 รองบจัดสรร 

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กระดก
กั้นรถประตู 1 

งานอาคารสถานที่ 
49,500.00 2/3 58  

10 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในวิทยาลัย 

งานอาคารสถานที่ 
0.00 2/3 60 รองบจัดสรร 

11 โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ า
ท่วมบริเวณริมรั้วก าแพงอาคาร
เรียน 3 

งานอาคารสถานที่ 
80,380.00 2/3 62  

12 โครงการจัดซื้อวัสดุท ารั้วกั้น
ระหว่างอาคาร 3 กับห้องน้ าชาย
สนามบาสเกตบอล 

งานอาคารสถานที่ 
0.00 2/3 64 รองบจัดสรร 

13 โครงการตัดแต่กิ่งไม้ในวิทยาลัย
และบ้านพักครู 

งานอาคารสถานที่ 
0.00 2/3 66 รองบจัดสรร 

14 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
อาคารสถานที่ 

งานอาคารสถานที่ 
70,595.00 2/3 68  

15 โครงการท าประกันรถยนต์
วิทยาลัยฯ 

งานพัสดุ 19,000.00 2/3 76  

 
 



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ รายได้สถานศึกษา มาตรฐานของ

สถานศึกษา 
หน้า หมายเหตุ 

16 โครงการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
วิทยาลัยฯ 

งานพัสดุ 8,500.00 2/3 72  

17 โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร 
ปวช. ปวส. 

งานประชาสัมพันธ์ 8,5000.00 2/3 74  

18 โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

งานประชาสัมพันธ์ 5,000.00 2/3 76  

19 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานทะเบียน 45,000.00 2/3 78  

20 โครงการจัดจ้างท าคู่มือการรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2563 

งานทะเบียน 14,400.00 2/3 81  

21 โครงการจัดซื้อวัสดุในการจัดท า
บัตรนักเรียน นักศึกษา 

งานทะเบียน 20,000.00 2/3 83  

22 โครงการเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

งานบุคลากร 33,600.00 2/3 85  

23 โครงการอบรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคลากร 28,000.00 2/3 87  

24 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและระบบอินเตอร์งาน
บุคลากร 

งานบุคลากร 15,000.00 2/3 90  

25 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้า
ถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 

งานบุคลากร 70,000.00 2/3 92  

รวมเงินทั้งสิน้ 520,000.00    
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  โครงการที่ 1  
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องส ารองไฟ   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
        พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา                              
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานการเงิน มีความจ าเป็นที่จะจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน และรองรับ
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับมาครั้งหนึ่งท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย และข้อมูลทาง
การเงินเสียหายในบางส่วน การปฏิบัติล่าช้า จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานการเงิน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 

5.2 เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
5.3 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้เครื่องส ารองไฟ SKD PROTECH UPS 850VA/425W จ านวน 2 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถปฏิบัติงานได้ในเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้อย่างปลอดภัย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 รายงานผลโครงหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น  3,500   บาท   ประกอบด้วย 
 1. เครื่องส ารองไฟ SKD PROTECH UPS 850VA/425W จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 3,500  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้  

9.2 ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
9.3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผล และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  2  
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์ขาว-ด าและแบบสี   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                   พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 

                        ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                                   น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา                              
                ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานการเงิน มีความจ าเป็นที่จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีและเครื่องพิมพ์ขาวด าเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเครื่องพิมพ์ครุภัณฑ์เลขที่ 7440-010-0002-593-009 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ขาวด าไม่สามารถพิมพ์เอกสาร
ออกมาได้จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์สี่และเครื่องพิมพ์ขาวด าเพ่ือใช้ในงานการเงิน เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานประจ าวัน 

5.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้เครื่องพิมพ์สี 
  6.1.2 ได้เครื่องพิมพ์ขาวด า 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถปฎิบัติงานประจ าวันได้อย่างมีประสืทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.3 จัดซื้อ จัดจ้าง 
 7.4 รายงานผล 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. เครื่องพิมพ์สีและเครื่องพิมพ์ขาวด า     จ านวน  2  เครื่อง  15,000  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้เครื่องพิมพ์รองรับการปฏิบัติงานประจ าวัน 

9.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผล และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  3  
โครงการจัดท ารางสายไฟ 

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
        พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
               ด้าน 2.3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานการเงิน มีความประสงค์จะจัดท ารางทางเดินสายไฟ เนื่องจากงานการเงินได้จัดระเบียบห้อง
ปฏิบัติงานใหม่ และได้เดินสายไฟไปตามโต๊ะส านักงานท าให้มีสายไฟตามทางเดิน เพ่ือให้เกินความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในส านักงานและมีความความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

5.2 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
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  6.1.1 ได้รางไฟ 2 ราง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถท างานได้อย่างปลอดภัย 
  6.2.2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.3 จัดซื้อ จัดจ้าง 
 7.4 รายงานผล 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000   บาท   ประกอบด้วย 
 8.1 จ้างจัดท ารางสายไฟ 5,000  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  

9.2 มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผล และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  4 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงานและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากร 

             วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกจิ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการบริหารงานเอกสารหรืองานสารบรรณท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ และประสานงานภายใน
และภายนอกหน่วยงานซึ่งเป็นงานพื้นฐานที่วิทยาลัยฯ  ต้องปฏิบัติ  โดยเฉพาะการบริหารหนังสือราชการซึ่งเป็น
เอกสารส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  โต้ตอบ  และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งประกอบกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ควรได้รับความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียน
หนังสือราชการ 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงเห็นความส าคัญของระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การจัดท า
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
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ผู้บังคับบัญชา จึงได้จัดท าโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงานและการเขียน
หนังสือราชการของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ   เกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
 5.2 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 5.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยการติดต่อ  ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารราชการภายในวิทยาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่   จ านวน  80   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการระบบงานสารบรรณและการเขียน
หนังสือราชการที่ถูกต้อง 
  6.2.2 บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการเพ่ิมขึ้นและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
  6.2.3  บุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการติดต่อ ปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการบริหารเอกสารภายในวิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงกา 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 รายงานและสรุปผล 
 ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์  2563 
 สถานที่    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 เป็นเงินทั้งสิ้น   5,675   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้สอย   2,000      บาท 
 2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง      2,000     บาท 
 3. ค่าวัสดุ     3,675   บาท 
  - ไวนิล             675 บาท 
  - ค่าวัสดุและเอกสารในการอบรม         3,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการระบบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกต้อ 
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 9.2 บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการเพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 9.3 บุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการติดต่อ ปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การบริหารเอกสารภายในวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  5 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและตา่งประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือ
ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ก ากับติดตามแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จ านวน 15 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิด
 จากความร่วมใจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุม 
 ระยะเวลา  ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครั้ง 
 สถานที่  ห้องประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร/ตลอดปีการศึกษา 2563 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 แผนการบริหารงานของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ 
 9.2 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 6 
โครงการ  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคสอง บัญญัติว่าให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับและส่ง
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 37 บัญญัติว่า ในวิทยาลัย
ฯ แต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนในค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 



53 
 

 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบนโยบายและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน 15 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุม 
 ระยะเวลา ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครั้ง 
 สถานที่ ห้องประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร/ตลอดปีการศึกษา 2563 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,350  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทน 8,600 บาท 
 2. ค่าใช้สอย  7,750 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 แผนการบริหารงานของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ 
 9.2 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  7 
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ส านกังานเครื่องโทรสาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานบริหารงานทั่วไปมีความจ าเป็นจะต้องซื้อเครื่องโทรสารเพ่ือใช้ในการรับ – ส่ง เอกสารตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  ซึ่งมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงท าให้งานเกิดความล่าช้า 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องโทรสารส านักงาน 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร  จ านวน  1  เครื่อง 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส านักงาน 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 7.3 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะเวลา ปีงบประมาณ  
 สถานที่ งานบริหารงานทั่วไป 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. เครื่องโทรสาร 7,000   บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเครื่องโทรสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
 9.2 มีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ     
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โครงการที่ 8 
โครงการ ปรับปรุงห้องน้ า ตึกอ านวยการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
      6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องน้ า-ห้องสุขา ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนที่จะต้องใช้ ห้องน้ าที่ดีจะต้องเป็นห้องน าที่สะอาดได้
มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ ใครเข้าไปใช้แล้วจะรู้สึกถึงความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย และห้องน้ า
ที่มีอยู่นั้นก็เก่าทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน ทางงานอาคารได้เห็นความส าคัญของการสร้างห้องน้ า  ห้องสุขา เป็น
สิ่งจ าเป็นที่สุด และต้องได้มาตรฐานที่ดี จึงได้จัดท าโครงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ าใหม่ เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรวิทยาลัยฯ ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถได้ใช้บริการห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะและได้
มาตรฐาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือแก้ปญัหาระบบการไหลเวียนของน้ าในห้องน้ าห้องส้วม 
 5.2 เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและท าความสะอาด 
 5.3  เพ่ือปรับระบบห้องน้ าห้องส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ห้องน้ าผู้หญิง   
  6.1.2 ได้ห้องน้ าผู้ชาย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปรับปรุงห้องส้วมที่มีอยู่เดิม ให้สะอาด น่าดู น่าใช้ อยู่เสมอ 
  6.2.2 สร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะน าแบบอย่างไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ตรวจสภาพ ห้องน้ า 
 7.2 ประชุม- หาแนวทาง 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563 
 สถานที่ ห้องน้ าตึกอ านวยการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงิน 40,000   บาท  รองบจัดสรรเพิ่มเติม 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ห้องน้ าได้รับการก่อสร้าง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะอาดและมีความปลอดภัย 
 9.2 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาด สวยงาม 
 9.3 มีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ าอย่างถูกสุขลักษณะ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  9 
โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ไม้กระดกกั้นรถประตู 1 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันได้มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกประตู 1 เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยขึ้นในวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกัลป์นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องเพ่ิม
มาตรการรักษาความในสถานศึกษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่จึงจ าเป็นต้องมี
ไม้กระดกกันรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์เข้าออกประตูวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบสะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือตรวจการเข้าออกของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
 5.2 เพ่ือให้บุคคลภายนอกแสดงตนในการเข้าออกในวิทยาลัยฯ 
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 5.3 เพ่ือ เพ่ิมความเข็มงวดในความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ไม้กระดกก้ันรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ 1 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้ง่ายต่อการตรวจบุคคลภายนอก 
  6.2.2 วิทยาลัยฯมีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่หวังดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สังเกต และประชุมวางแผน 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562- มกราคม 2563 
 สถานที่ ประตูเข้าออก หน้าอาคารส านักงาน 1 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น 49,500   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ไม้ก้ันรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   48,043  บาท 
 2. สายไฟฟ้า                                     1,457 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ ยิ่งขึ้น 
 9.2 มีความเป็นระเบียบในการเข้าออกของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 9.3 นักเรียน- นักศึกษาน ารถออกจากวิทยาลัยฯ ผ่านประตู 1 ไม่ได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  10 
โครงการซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
            พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันน้ าประปาของวิทยาลัยฯมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนก่อนจะถึงถังเก็บน้ าที่อยู่บนตึก
ต่างๆ ท าให้น้ าประปารั่วไหลบ่อยครั้ง และวิทยาลัยฯต้องจ่ายค่าน้ าประปาเพ่ิมข้ึนโดยไร้ประโยชน์ และระบบปั้มน้ า
ต่างๆ ท างานหนักจนเกิดช ารุดบ่อยๆ ดังนั้นงานอาคารฯจ าเป็นต้องซ่อมปรับปรุงและแก้ไขระบบน้ าประปาเป็นการ
ด่วน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ ให้ง่ายต่อการดูแลระบบน้ าประปา 
 5.2 เพ่ือ ให้ประหยัดค่าน้ าประปา ที่บางเดือนต้องจ่ายแพงมาก 
 5.3  เพื่อ ให้ ปั้มน้ าสามารถใช้งานได้ยาวนานมากข้ึน 



61 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีปั้มน้ าใช้การได้ 14 เครื่อง 
  6.1.2 มีวาล์วเปิดปิดน้ าเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 2 ชุด (วาล์วใหญ่) 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประหยัดและลดค่าน้ าประปา 
  6.2.2 มีน้ าใช้ตลอดในวิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ตรวจสภาพ ระบบน้ าประปา 
 7.2 ประชุม- หาแนวทาง 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 
 สถานที่ ภายในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงิน 44,000  บาท   รองบจัดสรรเพิ่มเติม 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ระบบน้ าประปาที่ดี 
 9.2 ประหยัดค่าน้ าประปา 
 9.3 ง่ายต่อการดูแลซ่อมบ ารุง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  11 
โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 2.3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเอียง พ้ืนที่มีระดับสูงต่ าไม่
เท่ากัน และระดับพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยอยู่ต ากว่าระดับท่อระบายน้ าของเทศบาล ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังเป็นเวลานาน ท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และน้ าไหลบ่ากระทบกับบ้านพักอาศัยและบริเวณชุมชน
ข้างเคียง  นั้น   
 ดังนั้น เพ่ือให้ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยมีสภาพปลอดภัย เหมาะสมสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง และไม่สร้างความเดือดร้อนกระทบต่อบ้านนักพักอาศัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัย และใช้พ้ืนที่
ภายในวิทยาลัยให้เกิดประโชน์สูงสุด งานอาคารสถานที่ จึงจัดท าโครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณ
ริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3  ขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจ่างเหมาขุดลอกทางระบายน้ าและปรับถมพ้ืนที่น้ าขังบริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3  
 5.2 เพื่อให้เกิด สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยมีสภาพปลอดภัย เหมาะสมสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง และไม่สร้างความเดือดร้อนกระทบต่อบ้านักพักอาศัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัย และใช้พ้ืนที่
ภายในวิทยาลัยให้เกิดประโชน์สูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ่างเหมาขุดลอกทางระบายน้ าและปรับถมพ้ืนที่น้ าขังบริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคาร
เรียน 3 ตลอดแนวริมรั้ว พื้นที่ 260 ตารางเมตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 แก่ปัญหาน้ าน้ าขังบริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3 และใช้พื้นที่ภายในวิทยาลัย
ให้เกิดประโชน์สูงสุด 

6.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัย  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 วางแผนด าเนินงาน 
 7.2 ด าเนินงานตามแผน 
 7.3 ประเมินโครงการ 

7.4 สรุปและรายงาน 
 ระเวลา ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 

 รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) 
เป็นเงินทั้งสิ้น 80,380  บาท 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ขุดลอกทางระบายน้ าและปรับถมพ้ืนที่น้ าขังบริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3 ตลอดแนวริม
รั้ว พื้นที่ 260 ตารางเมตร 
 9.2 น้ าไม่ท่วมขัง วิทยาลัยเกิดความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ เหมาะสมสวยงาม 
และใช้งานพ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่า 
 9.3 มีความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  12 
โครงการจัดชื้อวัสดุท ารั้วกั้นระหว่างอาคาร 3 กับห้องน้ าชายสนามบาสเกตบอล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน.3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากการสอบถามและสังเกตการณ์ใช้ห้องน้ าของนักเรียนชายติดกับสนามบาสเกตบอลได้ทราบว่ามี
นักเรียนบางส่วนชอบมานั่งสูบบุหรี่ หลังห้องน้ า ก่อให้เกิดกลิ่นควันบุหรี่เข้าไปในอาคาร3 ในเวลาที่มีการเรียนการ
สอน ท าให้ห้องเรียนไม่มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนและนักเรียนบางส่วนก็ทิ้งขยะไม่ลงถัง ท าให้ขยะ
บริเวณนั้นมีจ านวนมากและได้หล่นลงไปบริเวณบ้านของชาวบ้านทุกวัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียนเข้าไป
บริเวณดังกล่าวทางงานอาคารฯจึงขอจัดชื้อวัสดุเพื่อมาก้ัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาในบริเวณดังกล่าว 
 5.2 เพ่ือ ป้องกันขยะทีจะหล่นลงไปบริเวณบ้านของชาวบ้าน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้รั้วตาขายยาว 20 เมตร 
  6.1.2 ก าแพงก่ออิฐขนาด 2.3  * 1.9 เมตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีไม่มีกลิ่นควันบุหรี่ 
  6.2.2 ท าให้ไม่มีขยะหล่นลงไปบริเวณบ้านของชาวบ้าน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สังเกตและสอบถามครู 
 7.2 ประชุม- หาแนวทาง 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 
 สถานที่ ห้องน้ านักเรียนชายสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยหลวงประธานฯ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,080   บาท  รองบจัดสรรเพิ่มเติม 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 บริเวณหลังห้องน้ าสะอาดไม่มีขยะ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาไม่เข้าไปสูบบุหรี่ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  13 
โครงการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในวิทยาลัยและบ้านพักครู 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
      พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ต้นไม้บางต้นมีความสูงมาก อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อหักหรือโค่นล้มเมื่อมีลมแรงๆ เช่น หน้าและหลัง
อาคารเรียน 3,บ้านพักวิทยาลัยฯ,หน้าอาคารเรียน 2, หน้าบ้านพักผู้อ านวยการ ต้นไม้แต่ละต้น นักการภารโรงไม่
สามารถทีจะตัดแต่งและโค่นได้ ทางงานอาคารฯจึงจ าเป็นต้องจ้างหน่วยงานภายนอก มาท าการตัดแต่ง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ ป้องกันการหักและโค่นล้มของต้นไม้ 
 5.2 เพ่ือ ไม่ให้กิ่งหักโค่นใส่หลังคา 
 5.3 เพ่ือ ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 



67 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ตัดแต่งต้นไม้ได้จ านวนหลายต้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ไม่มีอุบัติเหตุจากต้นไม้หักโค่น 
  6.2.2 ท าให้บริเวณต้นไม้สะอาดและโล่ง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ส ารวจ และประชุมวางแผน 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 
 สถานที่ ภายในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงิน 10,000   บาท   รองบจัดสรรเพิ่มเติม 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ไม่มีอุบัติเหตุจากการโค่นล้มของต้นไม้เมื่อมีลมพัดแรงๆ 
 9.2 ท าให้บรรยากาศในวิทยาลัยฯน่าอยู่ยิ่งข้ึน 
 9.3 ท าให้ไม่เกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าที่มีกิ่งไม้พาดอยู่ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68 
 

โครงการที่  14 
โครงการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ของงานอาคารสถานที่ ที่ใช้ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ มีจ านวนน้อยหรือบางอย่างไม่มีซึ่งจ าเป็นต้องน าไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและจะต้องเตรียมรองรับการช ารุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จะต้องเตรียมจัดชื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือรองรับเอาไว้ใช้งาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดชื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ส าหรับการซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่ได้ครบถ้วน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถน าวัสดุและอุปกรณ์ ไปใช้ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดได้อย่างรวดเร็ว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ประชุมวางแผน 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินโครงการ 
 7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน  2563 
 สถานที่ งานอาคารสถานที่ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น 70,595  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ   70,595   บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้รับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารและสามารถน าไปใช้ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดได้อย่าง   
                รวดเร็ว 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  15 
โครงการท าประกันรถยนต์วิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานพัสดุกลาง  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
        พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยเหตุการณ์หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ระหว่างปฏิบัติราชการท าให้
เกิดความเสียหายแก่คู่กรณีและของวิทยาลัยฯ เอง เกิดความเดือดร้อนเรื่องค่าเสียหายคิดเป็นเงินจ านวนมากในแต่
ละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพ่ือลดความเดือดร้อนและภาระต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรพิจารณาท าประกันภัย
รถยนต์วิทยาลัยฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ เพ่ือให้เห็นผลดีและเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานของทาง
ราชการต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ได้ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองบุคคลที่ 3  จ านวน 5 คัน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ได้ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองบุคคลที่ 3 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ประชุมวางแผน 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  19,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าต่อประกันภัยรถยนต์  จ านวน  5  คัน   19,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ประกันภัยรถยนต์  จ านวน  5  คัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  16 
โครงการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์วิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานพัสดุกลาง  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปรมิาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 2.3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 โดยที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ว่านี้หาก
ไม่ท าก็จะมีความผิด มีโทรปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือแม้ท าแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ (สติกเกอร์ พ.ร.บ. 
บุคคลที่ 3) ที่รถให้เห็นชัดเจนก็มีโทรปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทางงานพัสดุได้พิจารณาเสนอโครงการต่อ พ.ร.บ. 
รถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดผลดีและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการของทางราชการต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 5.2  เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1 ได้ พ.ร.บ. รถยนต์ จ านวน 5 คัน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
             6.2.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ประชุมวางแผน 
 7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  8,500   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าต่อ พ.ร.บ. รถยนต์  จ านวน  5  คัน   8,500  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ พ.ร.บ. รถยนต์  จ านวน  5  คัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  17 
โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช.ปวส. 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
     6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซ๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ .ร.บ.  การศึกษา 2542 ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเหตุผล
ดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์มีความตระหนักที่จะต้องเตรียมความพร้อมของงานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีศักยภาพ
สูงสุด ที่จะสามารถสนองตอบต่อแนวทางของการประเมินและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไวนิลและโปรเตอร์ เพ่ือแนะน าเผยแพร่ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯให้หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไปได้เป็นที่รู้จัก 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์รับนักเรียน นักศึกษา ขนาด 6x2.4  เมตร  จ านวน  1 แผ่น 
  6.1.2 ไวนิลบอร์ดสถิติ  ขนาด 1.45 x 1.38  เมตร  จ านวน  2 แผ่น 
  6.1.3 ไวนิลเชิดชูเกียรติรางวัลนักเรียน นักศึกษา ขนาด 6x2.4  เมตร จ านวน 2 แผ่น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรับทราบข่าวสารรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2563  อย่างทั่วถึง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 7.2 ขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินการจัดจ้าง 
 7.4 ตรวจรับการจัดจ้าง 
 7.5 ประเมินผลโครงการ 
 7.6 รายงานผล 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจดัการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น  8,500     บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ  8,500    บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยฯได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
 9.2 วิทยาลัยฯเป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป 
 9.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  18 
โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซ๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ .ร.บ.  การศึกษา 2542 ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเหตุผล
ดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์มีความตระหนักที่จะต้องเตรียมความพร้อมของงานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีศักยภาพ
สูงสุด ที่จะสามารถสนองตอบต่อแนวทางของการประเมินและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไวนิลและโปรเตอร์ เพ่ือแนะน าเผยแพร่ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯให้หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไปได้เป็นที่รู้จัก 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 5.2 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.3 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นๆและประชาชนทั่วไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขนาด 6x2.4  เมตรติดหน้าวิทยาลัย จ านวน
 2 แผ่น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรับทราบข่าวสารรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2563               
        อย่างทั่วถึง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 7.2 ขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินการจัดจ้าง 
 7.4 ตรวจรับการจัดจ้าง 
 7.5 ประเมินผลโครงการ 
 7.6 รายงานผล 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม 2563 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000     บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ 5,000    บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยฯได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
 9.2 วิทยาลัยฯเป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป 
 9.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  19 
โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ        งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซ๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียน มีความจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และติดต่อ
ทั้งทางด้านงานเอกสารทางราชการ เอกสารในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงการออก
เอกสารของนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือให้เกิดความพร้อม ในการให้บริการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุส านักงานไว้ใช้ในการด าเนินงานด้านเอกสาร 
 5.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
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 5.3 เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5.4 เพ่ือออกเอกสารส าคัญต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีท าการจัดซื้อ เพื่อออกเอกสารทางราชการ และออกเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 1,800 คน 
  6.1.2 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีท าการจัดซื้อ งานทะเบียนมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการจัดท า
เอกสารส าหรับนักศึกษานอกระบบ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งเอกสารระเบียบการรับสมัคร ใบสมัคร   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 ที่ออกให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอไว้กับ
งานทะเบียนและเอกสารทางราชการที่ส าคัญ ๆ ต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา เช่น GPA, GPAX, ข้อมูลรายบุคคล
ในแต่ละปีการศึกษา  
  6.2.2 เอกสารระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พร้อมใบสมัคร และ
ประกาศนียบัตรส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

6.2.3 เอกสารบัตรลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี จ านวน 2 ภาค
เรียนรวมถึงเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

6.2.4 เอกสารรายละเอียดการสมัครเข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมแบบฟอร์มใบ
สมัคร รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัคร 
7. กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สถานที่ด าเนินงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
 7.3 แนวทางการด าเนินการ  
  -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  -  ด าเนินการจัดหาวัสดุตามวิธีการทางพัสดุ 
 7.4 การติดตามผล 
  -  เอกสารต่างๆ ที่งานทะเบียนออกให้กับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอก 
     วิทยาลัยฯ 
  - ปริมาณงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและออกจากงานทะเบียน 
  - รายงานผลการปฏิบัติต่าง ๆ ที่รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ระยะเวลา   เดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษาย2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น    45,000    บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุส านักงาน 45,000    บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ให้บริการออกเอกสารรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 9.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และประกาศนียบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาปี 
2563 ทั้งหลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 9.3 จ านวนเอกสารทางราชการและเอกสารส าคัญต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกโดยงานทะเบียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 20 
โครงการจัดจ้างท าคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซ๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ในปีการศึกษา 2562 งานทะเบียนจึงมีความ
จ าเป็นจะต้องจัดจ้างท าคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ และสามารถทราบก าหนดการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ได้ อีกทั้งยังสามารถติดต่อสอบถามถึงข้อสงสัย และ
ติดต่องานที่เก่ียวข้องได้อย่างสะดวกขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทราบถึงก าหนดการต่างๆ ได้ 
 5.2 เพ่ือเป็นคู่มือในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน 1,200 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้สมัครใช้ส าหรับการสมัครเข้าเรียน 
  6.2.2 ผู้สมัครเข้าใจขั้นตอนการสมัคร การมอบตัว และก าหนดการต่างๆ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สถานที่ด าเนินงาน งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
 7.3 แนวทางการด าเนินการ  
  -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  -  ด าเนินการจัดจ้างร้านออกแบบ และพิมพ์ 
  -  ด าเนินการตามข้ันตอน 
 7.4 การติดตามผล 
  - จ าหน่ายใบสมัครให้กับผู้สมัครที่สนใจ 
  - รายงานผลการปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ระยะเวลา  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น    14,400    บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ     14,400 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1  ผู้สมัครเข้าใจรายละเอียด และก าหนดการสมัคเข้าเรียน 
 9.2  ผู้สมัครเข้าใจขั้นตอนการสมัคร การมอบตัว และก าหนดการต่างๆ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. 
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โครงการที่ 21 
โครงการจัดซื้อวัสดุในการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซ๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา
ใหม่ มีความจ าเป็นจะต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบสถานภาพ
ของนักเรียนนักศึกษา หรือแสดงฐานะบุคคลเป็นหลักฐานประกอบในการอ้างอิงและตรวจสอบผลการเรียนด้วย
ตัวเองได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใช้ในการแสดงสถานภาพดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีบัตรประจ าตัวเป็นเอกสารทางราชการ 
 5.2 เพ่ือท าให้การตรวจสอบสถานะของนักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3 เพ่ือให้วิทยาลัยฯ สามารถจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 มีบัตรประจ าตัว ประมาณ 930 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถตรวจสอบสถานะภาพของนักเรียน นักศึกษา ได้ตลอดเวลา 
  6.2.2 สามารถใช้ในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ และส่วนงานราชการต่างๆ ได้  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สถานที่ด าเนินงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
 7.3 แนวทางการด าเนินการ  
  -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  -  ด าเนินการจัดหาวัสดุตามวิธีการทางพัสดุ 
 7.4 การติดตามผล 
  -  นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 930 คน มีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563  
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น      20,000     บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุส านักงาน 20,000   บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจ าตัวเพื่อใช้แสดงสถานะภาพ การเป็นนักเรียน นักศึกษา และติดต่อใน
ส่วนงานราชการได้ทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 22 
โครงการ เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 2.3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจส าหรับข้าราชการและครอบครัว ดังนั้นข้าราชการ
ส่วนใหญ่ จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการ 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้เห็นความส าคัญของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่และที่
เกษียณอายุราชการ จึงจัดงานเกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรทางการศึกษา  
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5.2 เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลกรทางการศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จดังานเกษียณอายุราชการประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับข้าราชการครู จ านวน 8 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563  
            มาร่วมงานทุกคน  
  6.2.2 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมาร่วมงานเพื่อแสดงมุฑิตาจิตเป็น
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 7.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิทยาลัยทราบ 
 7.4 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7.5 สรุป และรายงานผล 
 ระยะเวลา  กันยายน 2563 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น  33,600   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าของที่ระลึก       24,000  บาท 
 2. ค่าโล่เกียรติคุณ        9,600  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 มาร่วมงานทุกคน  

9.2 ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจส าหรับผู้ที่
เกษียณอายุราชการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผล และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 23 
โครงการอบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 

ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ และการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรา 79 ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ มาตรา 80 ก าหนดให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและบางวิทยฐานะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ ก าหนด ซึ่ง ก.ค.ศ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี  
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 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ในฐานะหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ มั่นคง
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ 
ก าหนด เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานและการ
เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

5.2 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
5.3 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญและ

ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกเป็น
ครูผู้สอนจ านวน  จ านวน 48 คน ครูอัตราจ้าง 41 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 5 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 วางแผนการด าเนินงาน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
7.2 ด าเนินการ 
 7.2.1 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 7.2.2 ประสานงาน 
 7.2.3 ด าเนินโครงการ 
7.3  สรุปผลและประเมินผล 
 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
7.4  น าผลการการประเมินไปปรับปรุง 
 รายงานผลการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา  วันที่ พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2563  
 สถานที ่ห้องโสต วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท*8 ชม.*2 วัน  เป็นเงิน 19,200 บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน  50 บาท*95 คน*2 วัน  เป็นเงิน   9,500 บาท 
 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท*95 คน*2 มื้อ*2 วัน เป็นเงิน   9,500 บาท 
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 4. ค่าเดินทาง       เป็นเงิน   5,700 บาท 
 5. ค่าวัสดุ       เป็นเงิน   6,100 บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ  
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าผลงานทางวิชาการได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักเกณฑ์  น าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 

9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญและ
ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถจัดท าผลงานทางวิชาการได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 10.2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานวิชาการ 
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โครงการที่ 24 
โครงการปรับปรุงระบบไฟและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(LAN) งานบุคลากรและงานสารบรรณ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานบุคลากรและงานสารบรรณ มีความจ าเป็นที่จะขอปรับปรุงระบบไฟและระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต(LAN) เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการท างาน  เนื่องจากระบบไฟที่ใช้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในงานบุคลากร งานสารบรรณ ยังเป็นแบบปลั๊กพ่วง  รวมทั้ง มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(wifi)  เนื่องจากปัจจุบันงานบุคลากรและงานสารบรรณใช้ระบบเครือข่ายไร้สายเพียง
อย่างเดียว  และบางครั้งระบบเครือข่ายไร้สายขาดความเสถียรในการใช้งานท าให้งานต่างๆ ขาดความต่อเนื่องใน
การท างาน  ดังนั้นงานบุคลากรได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบไฟและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(LAN) เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการท างานให้สามารถ ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 



91 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟ 
 5.3 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(LAN)  

5.2 เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
5.3 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปรับปรุงระบบไฟ      
  6.1.2 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(LAN)   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  

6.2.2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
6.2.3 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 7.3 ด าเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
 7.4 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
 7.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 เป็นเงินทั้งสิ้น   15,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ระบบไฟ       เป็นเงิน  6,000 บาท 
 2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(LAN)   เป็นเงิน  9,000 บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 9.2  สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(LAN) ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผล และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 25 
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
           ด้าน 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข 0019.1/ว 6849 เรื่อง การด าเนินงานโครงการ “สืบสาน 
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน” โดยได้มีการจัดท าโครงการขี้นเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้า และเครื่อง 
แต่งกาย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จึงด าเนินการตามโครงการโดยการจัดหาผ้าไทยเพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมและจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แต่งกายแบบไทย ชุดไทย หรือ การใช้ผ้า
ไทย รวมถึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และค่านิยมของไทยจากการน าผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
5.2 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทย 
5.3 เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคลากร 
5.4 เพ่ือส่งเสริมทักษะการตัดเย็บของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร   จ านวน   4 คน 

 ข้าราชการครู  จ านวน  44 คน 
  บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    1 คน 
  พนักงานราชการ  จ านวน    4 คน 
  ครูอัตราจ้าง  จ านวน  45 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน   41 คน 
    รวม           140 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 วางแผนการด าเนินงาน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
7.2 ด าเนินการ 
 7.2.1 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 7.2.2 ประสานงาน 
 7.2.3 ด าเนินโครงการ 
7.3  สรุปผลและประเมินผล 
 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
7.4  น าผลการการประเมินไปปรับปรุง 
 รายงานผลการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา  มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจดัการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  

เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท   ประกอบด้วย 
1. ผ้าไทย พร้อมค่าตัดเย็บ จ านวน  200 หลา    เป็นเงิน 70,000 บาท  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ  
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการมาปฏิบัติราชการ 
 10.2 จ านวนทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

                         สรุปโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานวางแผน - - - 2/3 96 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

2 โครงการติดตามผล
การด าเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานวางแผน - - - 2/3 99 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

3 โครงการปรับ
แผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานวางแผน - - - 2/3 101 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

4 โครงการรายงาน/
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งานวางแผน - - - 2/3 103 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

5 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุคส าหรับ
ส านักงาน 

งานวางแผน - - 16,000.00 2/3 105  

6 โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ข้อมูลสถานศึกษา
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ภายนอก 

งานศนูย์ข้อมูล - - - 2/3 107 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

7 โครงการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศให้
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร 

งานศนูย์ข้อมูล - - - 2/3 109 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

8 โครงการต่ออายุ
โดเมนเนม 

งานศนูย์ข้อมูล - - 900.00 2/3 111  

 



  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

9 โครงการจัดท าข้อมูล
สถานศึกษา 9 
ประเภท 

งานศนูย์ข้อมูล - - - 2/3 113 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

10 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลศูนย์ก าลังคน 
(V-cop) 

งานศูนย์ข้อมูล - - - 2/3 115 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

11 โครงการจัดท า
เคาน์เตอร์ส านักงาน
ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

งานศูนย์ข้อมูล - - 35,400.00 2/3 117  

12 โครงการเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

งานศูนย์ข้อมูล - 45,000.00 - 2/3 119  

13 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องท า
ระบบปฏิบัติการ
โหลดบาลานและออ
เทน 

งานศูนย์ข้อมูล - - 150,000.00 2/3 121  

14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียน
รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) และ
อบรมให้ความรู้
หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน-ภายนอก 

งานประกันฯ - - 26,000.00 2/3 123  

15 โครงการศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

งานประกันฯ  - - 14,340.00 2/3 126  

16 โครงการพัฒนา
ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาโดยต้น
สังกัด 

งานประกันฯ - - - 2/3 129 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 



  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

17 โครงการจัดท า
เอกสารรายงาน
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปี 2562 

งานประกันฯ - - 8,000.00 2/3 131  

18 โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู้/องค์กร
วิชาชีพภายนอก 

งานความ
ร่วมมือ 

- - 150,000.00 2/3 133  

19 โครงการอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

งานความ
ร่วมมือ 

- - - 2/3 135 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

20 โครงการฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนครู
และนักศึกษากับ
สถานศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย 

งานความ
ร่วมมือ 

- - - 2/3 137 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

21 โครงการจัดอบรม
การเขียนแผนธุรกิจ 
(ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) 

งานส่งเสริม
ผลิตผล 

การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- - - 2/3 139 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

22 โครงการศึกษาดูงาน 
(ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) 

งานส่งเสริม
ผลิตผล 

การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- -  2/3 142 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

23 โครงการประกวด
ผลงานโครงการ
วิชาชีพสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยครู 

งานวิจัย - - 8,000.00 2/3 144 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 
 



  

 
 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

24 โครงการสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และ
ส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานวิจัย - - 20,000.00 2/3 146  

25 โครงการสนับสนุน
ประกวดผลงาน
โครงการวิชาชีพ 
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา  
ระดับภาค 
ระดับชาติ 

งานวิจัย - - 100,000.00 2/3 149  

26 โครงการปรับปรุง
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับภาคและ
ระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานวิจัย - - 13,000.00 2/3 151  

รวมเงินทั้งสิ้น 0.00 45,000.00 531,640    
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โครงการที่  26 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษาทุกมาตรฐาน ทุกด้าน ทุกหัวข้อ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม และโครงการภายใต้แผน
งบประมาณ แบบมุ่งเน้นตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือน าไปเป็น
ทิศทางในการพัฒนาในการบริหารจัดการในด้างต่างๆ ของสถานศึกษา 
 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือด าเนินการและการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจและ/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานของสถานศึกษา และเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและ
บุคลากรให้มีความเข็มแข็งเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 5.2 เพ่ือเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางระบบเว็บไซด์ของวิทยาลัย 
 5.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 16 เล่ม ดังนี้ 
   - ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา    จ านวน  1  เล่ม 
   - ผู้บริหาร     จ านวน  5  เล่ม 
   - งานการเงิน       จ านวน  1  เล่ม 
   - งานพัสดุ     จ านวน  1  เล่ม 
   - งานกิจกรรม        จ านวน  2  เล่ม 
   - งานประกันฯ      จ านวน  1  เล่ม 
    - งานวางแผนฯ       จ านวน  5  เล่ม 
  6.1.2 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยการ
อาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร www.lpt.ac.th 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นเครื่องมือในด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  6.2.2 สามารถบริหารจัดการ เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมขั้นตอนด าเนินการ 
 7.1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 7.2 จัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลโครงการและข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบการจัดท าแผนฯ 
 7.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.4 จัดท าข้อมูล 
  - ข้อมูลทั่วไป 
  - ข้อมูลงบประมาณ 
  - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
  - ข้อมูลบุคลากร 
  - ข้อมูลอื่นๆ 
 7.5 จัดท าข้อมูลแผนการใช้เงินและสรุปโครงการต่าง ฉบับร่าง 
 7.6 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 7.7 ด าเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลการจัดท าแผนประจ าปี 
 7.8 เสนอวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ 
 7.9 แก้ไข บันทึกลงแผ่น พร้อมเข้าเล่ม 
 7.10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ฯ 
 7.11 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 16  เล่ม  
 9.2 สามารถจัดเก็บข้อมูลในแผ่นซีดี ให้กับหัวหน้าแผนกวิชา และงานในฝ่าย 
 9.3 สามารถเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย 
 9.4 ผู้บริหาร มีแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม ให้สามารถ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ 
สอศ. 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  27 
โครงการรายงาน/ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษาทุกมาตรฐาน ทุกด้าน ทุกหัวข้อ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา จ าเป็นต้องมีการด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ โดยแต่ละโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่
ด าเนินการแล้วเสร็จนั้น ผู้ที่รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ โดยฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือจะท าการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีงบประมาณ รวบรวมสรุปผลอีกครั้งเพ่ือจะได้
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ ได้รับจากการด าเนินการ ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม และการใช้
งบประมาณที่มีบางส่วนยังบกพร่อง ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไปให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือทบทวนและเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
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 5.2 เพ่ือด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ติดตามผลการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
  6.1.2 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ได้จ านวน 10 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้สามารถมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุง      
 ผลการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
  7.2.1 แจ้งให้แต่ละงาน/ฝ่าย ด าเนินการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 
          งบประมาณ 2562 หลังสิ้นปีงบประมาณ 
  7.2.2 ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 
 7.4 รวบรวม สรุปผลการด าเนินติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 7.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม ให้วิทยาลัยฯ ทราบ 
 ระยะเวลา มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ทบทวนและเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 9.2 รองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  28 
โครงการปรับแผนการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 

      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน         
 วิชาชีพ 

       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
           พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                     
 พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
 ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษาท่ี   2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็ นแนว
ทางการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถควบคุมการบริหารงานทางด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของส่วนราชการ ซึ่งในการด าเนินงานในบางครั้ง
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการปรับแผนการใช้เงินบางโครงการและค่าใช้จ่ายประจ าที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจะต้องด าเนินงานในส่วนนี้โดยจะพิจารณาโครงการ
ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 สามารถปรับแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนได้ 
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 5.2 สามารถปรับแผนการใช้เงินในหมวดค่าใช้จ่ายประจ าในแผนปฏิบัติราชการได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ด าเนินการปรับแผนการใช้เงินและปรับแผนโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของโครงการ 
 ทั้งหมด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
  7.2.1 เสนอพิจารณาโครงการ / หมวดค่าใช้จ่ายประจ าที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
  7.2.2 ด าเนินการเสนอบันทึกปรับแผนการใช้เงิน 
 7.3 รวบรวม สรุปผลการด าเนินติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 7.4 รายงานสรุปการด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลา มีนาคม – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สามารถปรับแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนได้ 
 9.2 สามารถปรับแผนการใช้เงินในหมวดค่าใช้จ่ายประจ าในแผนปฏิบัติราชการได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 29  
โครงการติดตามผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษาทุกมาตรฐาน ทุกด้าน ทุกหัวข้อ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งโครงการของแต่ละแผนกวิชา/งานใน
นามของแต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินการให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ โดยในการด าเนินงานตาม
โครงการนั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จะต้องมีการด าเนินการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานโครงการของแต่ละฝ่าย ที่ได้จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้แต่ละงานรีบเร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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 5.3 เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถด าเนินโครงการตามแบบปฏิบัติการฯ ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของโครงการที่ได้รับการ
 อนุมัติจากวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือให้แต่ละงานมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
  7.2.1 ท าบันทึกติดตามผลการด าเนินการช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 (ช่วงเดือนมิถุนายน 2563) 
  7.2.2 ท าบันทึกติดตามผลการด าเนินการช่วงระหว่างไตรมาสที่ 4 (ช่วงเดือนสิงหาคม 2563) 
  7.2.3 ท าบันทึกติดตามหลังเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
 7.3 รวบรวม สรุปผลการด าเนินติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 7.4 น าเสนอหัวหน้างานและรองฝ่ายพิจารณา 
 7.5 จัดท าสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา เมษายน 2563-สิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สามารถก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 9.2 สามารถให้งาน/แผนกวิชาของแต่ละฝ่ายด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 9.2 การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 30  
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานสถานศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานของงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในการด าเนินการ
ปฏิบัติงานด้านงานวางแผนและงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันในการด าเนินงานจะต้องมีการน าเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจไม่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลง โดยงานวางแผนและงบประมาณ 
ต้องการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือมาทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  ให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานและภารกิจของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์
นิกร ในการปฏิบัติงานด้านงานวางแผนและงบประมาณต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานมาเป็น
ระยะเวลา 10 ปี   
 5.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานในด้านวางแผนและงบประมาณและตามภารกิจ
 ของวิทยาลัยฯ ได้ดียิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากวิทยาลัยฯ  
 7.2 ขออนุญาตด าเนินการโครงการ 
 7.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 ตรวจรับราการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 7.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานหลักเสร็จสิ้นโครงการ 
 ระยะเวลา มกราคม – พฤษภาคม 2563 
 สถานที่ ห้องส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.00   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน     เป็นเงิน 16,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง 
 9.2 ท าให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานในด้านวางแผนและงบประมาณและตามภารกิจของวิทยาลัยฯ 
ได้ดียิ่งขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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                                 โครงการที่ 31 
โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษาเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

      พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
           ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีความส าคัญในการที่ติดต่อสื่อสารในหน่วยภายนอก 
เพ่ือที่จะให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ปัจจุบัน 
 ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษา โดยได้จัดท า LINKเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกมายังเว็บไซต์ www.lpt.ac.th 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
เป็นปัจจุบัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
 ภายนอกเป็นปัจจุบัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามแผน 
 7.4 ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 7.5 สรุปผลและการประเมินผล 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นปัจจุบัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 32 
โครงการ บริการข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีความส าคัญในการที่ติดต่อสื่อสารในองค์กรเพ่ือที่จะให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้คิดจัดท าข้อมูลข่าวสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ โดยน าข้อมูลไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ทราบข้อมูล ข่าวสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
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  6.1.1 พัฒนาบริการข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามแผน 
 7.4 ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 7.5 สรุปผลและการประเมินผล 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 33 
โครงการ ต่ออายุโดเมนเนม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
      พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสร้าง Website เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดังนั้นการน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่และโดเมนเนม ทางศูนย์ข้อมูลฯ จึงมีความจ าเป็น
จ าเป็นต้องเช่าโดเมนเนม เพ่ือใช้ในการน าข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือต่ออายุโดเมนเนม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เพ่ือต่ออายุโดเมนเนม 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ได้โดเมนเนม www.lpt.ac.th เป็นเวลา 1 ปี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามแผน 
 7.4 ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 7.5 สรุปผลและการประเมินผล 
 ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563  
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น  
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    900     บาท 
 1. ค่าต่ออายุโดเมนเนม          900   บาท    
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 9.2 บุคลากรได้ใช้ข้อมูลในการบริหารสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 34 
โครงการ จัดท าข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

      พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
           ในและต่างประเทศ 

       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของสถานศึกษา 9 ประเภทให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วในการใช้งานและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือการเก็บข้อมูลได้ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย 
 5.2 เพ่ือค้นคว้าและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 5.3 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารงานของสถานศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารข้อมูลสารสนสารเทศ จ านวน 5 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกข้อมูล 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามแผน 
 7.4 ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 7.5 สรุปผลและการประเมินผล 
 ระยะเวลา มกราคม 2563 – พฤษภาคม 2563  
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 9.2 บุคลากรได้ใช้ข้อมูลในการบริหารสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 35 
โครงการ จัดเก็บข้อมูลศูนย์ก าลังคน (v-cop) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานศึกษามีการใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือน าเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล
นักเรียนนักศึกษาเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
 ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลศูนย์ก าลังคน (v-cop) ของนักเรียนนักศึกษา 
ระดับ ปวช.1, ปวช.3, ปวส.1 และ ปวส.2 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 พัฒนาบริการจัดเก็บข้อมูลศูนย์ก าลังคน ให้นักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1, ปวช.3, ปวส.1 และ ปวส.2 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามแผน 
 7.4 ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 7.5 สรุปผลและการประเมินผล 
 ระยะเวลา สิงหาคม 2563 – กุมพาพันธ์ 2564 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช่จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 9.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 36 
โครงการ จัดท าเคาน์เตอร์ส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
      6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือขา่ยและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่ เนื่องจากห้องส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ท า
การปรังปรุงห้องใหม่และย้ายขึ้นมาจากชั้น 1 มาชั้น 2 อาคาร 1 ซึ่งเป็นห้องที่ยังไม่มีเคาน์เตอร์ส านักงาน ท าให้
ห้องดูไม่เป็นระบบ จึงควรพิจารณาในการติดตั้งเคาน์เตอร์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน ท าให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุขและเป็นผลต่อประสิทธิภาพการท างานสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อประสานงาน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน 

5.2 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
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5.3 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ เคาน์เตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคาน์เตอร์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เก็บรวมรวบข้อมูล 

7.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3 ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีการทางพัสดุ 
7.4 ตรวจรับการจัดซื้อ 
7.5 ประเมินผลโครงการ 
7.6 รายงานผล 

 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 ประกอบด้วย 
  1.แผ่นกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. จ านวน 7 แผ่น 19,250 บาท 
  2.แผ่นกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. จ านวน 5 แผ่น  14,750 บาท 
  3.เสา 2 ทาง   จ านวน 2 ตัน   1,400 บาท 
  เป็นเงินทั้งสิ้น 35,400 บาท   

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีเคาน์เตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคาน์เตอร์ 

9.2 ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความเป็นระเบียบ สะดวดต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดต่อ
ประสานงาน 

9.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลทุกข้ันตอนในการท าโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 37 
โครงการ เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาจ านวนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีการสื่อสารมี
ความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นจะต้องเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตกับ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือ
รองรับการใช้บริการที่เพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรองรับจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่มีความต้องการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 
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5.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาสามารถหาความรู้ได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา มีระบบอินเตอร์ไร้สายเพิ่มขึ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 6.2.2 สามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

7.2 จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
7.3 ติดต่อพัสดุเพื่อเช็ครายการอุปกรณ์ 
7.4 ติดต่อข้อมูลจากงานพัสดุ 
7.5 ติดตามโครงการ 

 ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
   รายได้สถานศึกษา  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท   
 1. ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต          45,0000   บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 

9.2 รองรับจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่มีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น 

9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาสามารถหาความรู้ได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลทุกข้ันตอนในการท าโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



121 
 

โครงการที่ 38 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและออเทน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
      6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการจัดท าโหลดบาลาน โดยการน าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ 
UniNet กับ ToT มาท าโหลดบาลาน ซึ่งใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในการท า แต่ทางงานได้เจอปัญหาเพราะใช้ซอฟแวร์
ฟรี ในการท า จึงท าโหลดบาลาน จึงควรพิจารณา จัดซื้อเครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและออเทน เพ่ือ
สะดวกและรวดเร็วในการท างาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือใช้ในการท าโหลดบาลานและออเทน 

5.2 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
5.3 เพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว ในการท างาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ เครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและออเทน จ านวน 1 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เก็บรวมรวบข้อมูล 

7.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3 ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีการทางพัสดุ 
7.4 ตรวจรับการจัดซื้อ 
7.5 ประเมินผลโครงการ 
7.6 รายงานผล 

 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา  อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
  เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท   
 1. ครุภัณฑ์เครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและออเทน          150,000     บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 เครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลดบาลานและออเทน ประจ างานศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยฯ  
จ านวน 1 เครื่อง 

9.2 งานมีความพร้อม, รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการ 
9.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลทุกข้ันตอนในการท าโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 39 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ                                           

อบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปะกันฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
      วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
      พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้เป็น
อย่างดี  ดังนั้นจึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2542 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประกันคุณภาพการ
ท างานในหน้าที่ปกติของผู้ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นสถานศึกษาที่มีการประกันคุณภาพการท างานในหน้าที่ปกติของผู้
ที่อยู่ในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาที่มีการประกันคุณภาพจึงสามารถสร้างความมั่นใจในให้กับสังคมและ
ผู้รับบริการว่ามีกระบวนการการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ก าหนดเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ ของ
นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษา    
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 วิทยาการลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา/ฝ่ายงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ งานประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพในปี
การศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report: SAR) ให้ครอบคลุม 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม  เกิดกระบวนการกลุ่มซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 5.3  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ 
 5.4  เพ่ือสร้างความม่ันใจในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
ให้เกิดข้ึนในสถาบันการศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 66.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 124 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
7.1 .จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 7.3 .ด าเนินงานตามโครงการ 
 7.4 ประเมินโครงการ 
 7.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ  

ระเวลา เดือน มกราคม -มิถุนายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  26,000  บาท  ประกอบด้วย 
  1.ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.    เป็นเงิน 3,600 บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวัน   50 บาท x 124 คน   เป็นเงิน 6,200 บาท 
  3. ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 124 คน  เป็นเงิน 6,200 บาท 
  4.ค่าวัสดุในการด าเนินงาน    เป็นเงิน 10,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ  
 9.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง                    
(Self – Assessment Report: SAR) ได้ครอบคลุม 
 9.2 ได้ทราบแนวทางการจัดท าพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 40 
โครงการศึกษาดูงาน (งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
      พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนงบประมาณ เป็นกระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้งบประมาณ อย่างไร โดยอาศัย
การด าเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจากการวางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นการก าหนดใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการ หลักส าคัญของการวางแผน จึงมุ่งไปที่
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความม่ันใจที่ตั้ง
อยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุก
คนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมิน



127 
 

คุณภาพภายนอก ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( Internal Quality Assurance System) 
สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า 
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  
 ดังนั้น การวางแผนงบประมาณ จึงต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตัว
บ่งชี้ การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับประสบการณ์ตรง จากการได้ออกไป
ดูวิธีการท างานของหน่วยงานอ่ืน จากที่ได้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน มาพัฒนาถ่ายทอดให้งานพัฒนา ให้เกิด
ความคิดริเริ่ม จากประสบการณ์ตรง   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยงานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการการศึกษาดูงาน (งานวางแผนงบประมาณ และงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา)  เพ่ือเป็น
การพัฒนางาน และแนวทางให้ด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก 
สมศ. ต่อไปสูงขึ้น    
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บุคลากร งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ การประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 
 5.2 เพ่ือให้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน โครงสร้างกระบวนการเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติงาน    
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 10 คน มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหาร
 จัดการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู เจ้าหน้าที่ มีความรู้ที่ได้รับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของ
 สถานศึกษา  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 .จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 7.3 .ด าเนินงานตามโครงการ 
 7.4 ประเมินโครงการ 
 7.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 ระเวลา เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยในสังกัดสอศ.จังหวัดตรัง หรือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  13,340  บาท  ได้แก่ 
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 x 20x 1  เป็นเงิน   4,800 
  2. ค่าน้ ามัน    เป็นเงิน   8,000 
  4. ค่าป้ายไวนิล    เป็นเงิน     540 
  รวมเป็นเงิน    เป็นเงิน  13,340 
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หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ  
 9.2 สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 41 
โครงการพัฒนาตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
      วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

      พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
          ในและต่างประเทศ 

       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้การก ากับดูแลสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักวิชาข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะ
ได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก   
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Ouality Assurance System)สถานศึกษา
จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า 
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ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม 
สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย  
  ในการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างสิงหาคม 2561
คณะกรรมการประเมินได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในไว้ หลายประเด็นซึ่งประเด็น
ส าคัญคือ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ าเป็นต้องมีการจัดระบบโครงสร้างการท างานของบุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างมีระบบบุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควรจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรในทุก ๆ เดือน 
ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในเรื่องต่าง ๆ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนา
ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัดเพ่ือตรวจสอบ และ
ติดตามการท างาน 
และการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและเพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จ านวน 124 เล่ม      
 5.2 เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม การประเมินคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 124 คน     
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการท างาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
 เป็นคนที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน   
 7.3 ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 7.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
 7.5 สรุป รายงานผล   
 ระเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีคุณภาพและมีการจัดระบบโครงสร้างการท างานที่ดี     
 9.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 9.3 บุคลากรของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดความสามัคคีต่อกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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 โครงการที่ 42 
โครงการจัดท าเอกสารรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 

3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2 5 4 5 ห ม วด  6 
มาตรา 48  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาร
ธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก
ส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกระยะ 5 ปี     
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   ได้ตระหนัก  และพยายาม  ด าเนินการจัดรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปี เพ่ือเป็นการน าข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การ
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ตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก  ประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา  ซึ่งจะ
น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป     
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)     
 5.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริษัท ของ
ชุมชนและสังคม       
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จ านวน 20 เล่ม   
          6.1.2 มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา (SAR) จ านวน 18 เล่ม   
         6.1.3 มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของบุคคล (SAR) จ านวน 91 เล่ม  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  
         6.2.2 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
 ของสถานศึกษา      
        6.2.3 การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
 การศึกษาสถานศึกษา      
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน   
 7.3 ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 7.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
 7.5 สรุป รายงานผล   
 ระเวลา  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000  บาท   ประกอบด้วย 
  -  ค่าวัสดุในการด าเนินงาน   8,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 การบริหารจัดการภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน    
 9.2 สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์    
 9.3 ชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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        โครงการที่ 43 
โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้/องค์กรวิชาชีพภายนอก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
      2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะ  ฝีมือ  และประสบการณ์จริง  ซึ่งการน าผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้จะเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  ฝีมือ  และประสบการณ์ตรงได้  ดังนั้นงานความร่วมมือจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพ่ือได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ   และให้สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งนักเรียน  นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  4  สาขาวิชา  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  90  จึง
จ าเป็นต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  นักศึกษา   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 4 
 สาขาวิชา 
  6.1.2  นักเรียน  นักศึกษา  ในสาขาวิชาที่มีการจัดการหาผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาผู้เรียน  เข้าร่วม
 พัฒนาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  90 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะ ฝีมือ และประสบการณ์ตรง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 วางแผนการด าเนินโครงการ 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดท าตารางการอบรม 
 7.4 ประชาสัมพันธ์ 
 7.5 จัดฝึกอบรม 
 7.6 สรุปผล   
 7.7 รายงานให้วิทยาลัยฯ / สอศ.ทราบ 
 ระยะเวลา   เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน  2563 
 สถานที่       วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
 รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 
 เป็นเงินทั้งสิ้น         150,000         บาท    

 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จ านวนนักเรียน  นักศึกษาที่ได้รับการอบรมแผนกวิชาไม่น้อยกว่า 60 คน 
 9.2 นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะประสบการณ์และสร้างทีมงานที่ดี 
 9.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 44 
                                    โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม    และ
มุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ   ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี  การ
คิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง ประเทศ
เพ่ือการสื่อสารได ้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน   และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
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การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ แสวงหา
ความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังประชาคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 นอกจากนี้  การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาจะต้องมุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงมีความจ าเป็นที่วิทยาลัยฯ จะต้องมีการประสานงาน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนนักศึกษาก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดี สามารถน าความรู้และประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน น าไปใช้ในการสมัครงานหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา และสามารถกล้าแสดงออก มี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 5.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านวินัย  สามัคคีมีน้ าใจและการท างานเป็นทีม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวน นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) จ านวน 120 คน  
  6.1.2 จ านวนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.2 นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในชีวิตประจ าวันกับชาวต่างประเทศจนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 วางแผนการด าเนินโครงการ 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดท าตารางการอบรม 
 7.4 ประชาสัมพันธ์ 
 7.5 จัดฝึกอบรม 
 7.6 สรุปผล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นจากการร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (บาฮาซา)  
 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมความร่วมมือ 
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โครงการที่ 45 
โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษากับสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันภายหลังการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยฯ 
กับสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการให้มีการพัฒนามากยิ่งข้ึน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน จัดเป็นการเสริมสร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของครูและนักศึกษา รวมถึงการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาในต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นการสานต่อกิจกรรมภายใต้กรอบการลงนามความร่วมมือ 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามระหว่างกัน  
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้รับการฝึกอบรมความรู้จากสถานศึกษา 
ในประเทศมาเลเซีย และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ได้รับการฝึกอบรมความรู้จากวิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร 
 5.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครู ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกรและสถานศึกษาในประเทศมาเลเซียที่ลงนามร่วมกัน 
 5.3 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ ครู และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศกับสถานศึกษา ในต่างประเทศ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนครูและนักศึกษา ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้กรอบการ
ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย 
  6.1.2 จ านวนสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและนักศึกษา กับ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู และนักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา
ในประเทศมาเลเซีย 
  6.2.2 ครู และนักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 วางแผนการด าเนินโครงการ 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดท าตารางการอบรม 
 7.4 ประชาสัมพันธ์ 
 7.5 จัดฝึกอบรม 
 7.6 สรุปผล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
กับสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย 
 9.2 ครู และนักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นจากโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมความร่วมมือ 
 10.2 ประเมินผลความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 46 
โครงการ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะ) 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
      วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ออกไป
ประกอบอาชีพอิสระ  โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจและแหล่งเงินทุน  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  นักเรียน  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา  การเขียน
แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะก้าวเข้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา  และการ
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ   การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียด
ต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด  การแข่งขัน กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้น านักศึกษาที่จะ
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ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  หรือชี้ ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจ
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานในอนาคตของนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่า
ปัจจุบันธุรกิจยู่ตรงจุดไหน  อนาคตจะไปอยู่ท่ีใด  และด้วยวิธีอย่างไร  

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และพันธกิจของวิทยาลัยฯ  จึงเห็นควรที่จะจัด
โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีแนวความคิดในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสามารถน าองค์กรหรือธุรกิจของตนไปสู่ความส าเร็จได้
ในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการบริหาร
จัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี   

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

5.3เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
5.4 เพ่ือลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
5.5 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ระดับ  ปวช. และ  ปวส.  จ านวน  50  คน  และครู
 จ านวน  5  คน 

 6.1.2 นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานในด้านการ
เรียนและการท างาน  สามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการด าเนินงานในรูปแบบ
เชิงธุรกิจเพ่ือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานภายนอกได้  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน  เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ        
 7.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 วางแผนการฝึกอบรม    
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการ  
 7.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
 ระยะเวลา   เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2563 
 สถานที่       วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ 
9.2 นักศึกษาสามารถมองลู่ทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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9.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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โครงการที่ 47 
โครงการ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะ) 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ออกไป
ประกอบอาชีพอิสระจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ในส่วนของด้านการบริหารจัดการ  การจัดจ าหน่าย  รูปแบบการจัดสินค้า  การฝึกให้นักเรียน  
นักศึกษาใช้สถานที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือฝึกประสบการณ์ในการท างานและท าให้เรียนรู้วิธีการ  กระบวนการ
ในการท างานเพ่ือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานหน่วยงานภายนอก ตลอดถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้
นักศึกษาได้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถานที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน  นักศึกษา  ในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของตนเองได้ ซึ่งงานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ  ซึ่งด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะฯ)  เล็งเห็นถึง
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ความส าคัญในการศึกษาดูงาน  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงาน  ณ  วิทยาลัยการอาชีพละงู  และวิทยาลัยเทคนิค
สตูล   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดจ าหน่าย  รูปแบบการจัดสินค้าค้า 
5.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ร่วมกัน 
5.3 เพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในการท างาน กระบวนการเพ่ือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงาน

หน่วยงานภายนอก 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  และนักเรียน  นักศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  10  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานใน

ด้านการเรียนและการท างาน สามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการ
ด าเนินงานในรูปแบบเชิงธุรกิจเพ่ือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานภายนอกได้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยฯ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ        
 7.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
 7.3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   
 ระยะเวลา   เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2563 
 สถานที่       วิทยาลัยการอาชีพละงู  และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน  นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 9.2 นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะประสบการณ์และสร้างทีมงานที่ดี 
 9.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 48 
โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

ของนักเรียน นักศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโนยี
เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ การ
เชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  โดยส่งเสริมพัฒนาการวิจัยสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และการวิจัยเชิงนโยบาย  การวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนขยายโอกาสและพัฒนาการด้านความศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้สาขางานต่างๆ มาใช้  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนในการท างาน  รู้จักการท างาน
เป็นทีม  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจริง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
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ขึ้น  เพ่ือจะได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  นักศึกษาที่จัดท าข้ึน  ไปน า เสนอและเผยแพร่ให้คณะครูและผู้
ที่สนใจต่อไป      
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในด้านต่างๆ   
 5.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดท างานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียน นักศึกษา  
 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ สนับสนุน ต่อยอดโครงงานสู่สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัย         
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ที่จะส่งเข้าประกวดอย่างน้อย
 แผนกวิชาละ 2 ชิ้น  
         6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 
  6.2.2 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ที่สามารถน าไปใช้เผยแพร่ในระดับ
ภาคและระดับชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน   
 7.3 ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 7.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
 7.5 สรุป รายงานผล   
 ระเวลา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    8,000  บาท   ประกอบด้วย 
   ค่าตอบแทน (เงินรางวัล)      

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ1     300 บาท x 9 รางวัล   2,700 บาท 
2.รางวัลชมเชย     100บาท x 18รางวัล     1,800 บาท 

 3.ค่าวัสดุ       3,500 บาท   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน  
 9.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือส่งประกวดในระดับ
ภาคและระดับชาติ         
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 



146 
 

โครงการที่ 49 
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมนักเรียน 

นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องการเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง  ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในสาขางานของตน หรือเกิดเป็นอาชีพของตนเองโดยสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนทั้งสถานที่  เงินทุนต่าง ๆ และมีครูเป็นที่ปรึกษาหลายท่าน จึงเกิดงานที่หลากหลาย เกิดการแข่งขันขึ้น 
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้น  การที่จะท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มี
คุณภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเพ่ือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประกวด  
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยส านักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษามี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู ได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และจัดการประกวดแข่งขันระดับ
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อาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาค และระดับชาติ เป็นประจ าทุกปี เ พ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสามารถน าไปสู่
เชิงพาณิชย์  โดยจัดสรรเงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตามผลงานการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในปีที่
ผ่านมา  ซึ่งจะนับจ านวนชิ้นงานเป็นตัวชี้วัด      
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดทุกปี  
การที่จะส่งเสริมให้มีจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาก  จะต้องจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
วิทยาลัยฯ มาเพ่ิมเติม  ซึ่งจะท าให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพ่ิม  เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานอันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 5.2 เพ่ือให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผนกวิชาละ (อย่างน้อย) 2 โครงการ  
  6.1.2 มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 โครงการ   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูได้น าความรู้ น ามาคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     
  6.2.2 ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 .จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 7.3 .ด าเนินงานตามโครงการ 
 7.4 ประเมินโครงการ 
 7.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 ระเวลา เดือนสิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น         20,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ซื้อวัสดุส านักงาน   10,000  บาท 
 2. ท าป้ายไวนิลสิ่งประดิษฐ์    3,000  บาท 
 3. คา่ถ่ายเอกสาร    4,000  บาท 
 4. ค่าเข้าเล่ม      3,000    บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 ครูได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดระดับ อศจ. ระดับภาคใต้   
9.2 เพ่ือต่อยอดกระบวนการทักษะงานวิจัย นวัตกรรมให้กับครูในวิทยาลัยฯ น าถ่ายทอดให้ นักเรียน 

นักศึกษา  
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  50 
โครงการสนับสนุนประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ของนักเรียน นักศึกษา               

ระดับอาชีวศึกษา ,ระดับภาค ,ระดับชาติ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโนยี
เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ การ
เชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  โดยส่งเสริมพัฒนาการวิจัยสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และการวิจัยเชิงนโยบาย  การวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนขยายโอกาสและพัฒนาการด้านความศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้สาขางานต่างๆ มาใช้  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนในการท างาน  รู้จักการท างาน
เป็นทีม  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจริง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
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ขึ้น  เพ่ือจะได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  นักศึกษาที่จัดท าข้ึน  ไปน า เสนอและเผยแพร่ให้คณะครูและผู้
ที่สนใจต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในด้านต่างๆ 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดท างานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียน นักศึกษา 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ สนับสนุน ต่อยอดโครงงานสู่สิ่งประดิษฐ์  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จ านวน 10 คน  
  6.1.2 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูได้มีความรู้ น ามาสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยฯ 
  6.2.2  ครูได้รับความรู้เพ่ือน าไปต่อยอดกระบวนการทักษะให้กับครูในวิทยาลัยฯ และถ่ายทอด
 ให้กับนักเรียน  นักศึกษา 
  6.2.3  ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน   
 7.3 ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 7.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
 7.5 สรุป รายงานผล   
 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562- สิงหาคม 2563 
 สถานที่  สถานที่ที่มีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000  บาท   ประกอบด้วย 
  1.ค่าเดินทางไปราชการ 100,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน  
 9.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือส่งประกวดในระดับ
ภาคและระดับชาติ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 51 
โครงการปรับปรุงช้ินงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคและระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซี๊ยน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องการเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง  ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในสาขางานของตน หรือเกิดเป็นอาชีพของตนเองโดยสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนทั้งสถานที่  เงินทุนต่าง ๆ และมีครูเป็นที่ปรึกษาหลายท่าน จึงเกิดงานที่หลากหลาย เกิดการแข่งขันขึ้น
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น การที่จะท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆท่ีมีคุณภาพ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการเข้าถึงบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆในการน าเสนอมากยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแข่งขันในระดับต่อไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานที่จะส่งเข้าประกวดอย่างน้อย 
แผนก วิชาละ 2 ชิ้น 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานจ านวนผลงานวิจัย     

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ที่สามารถน าไปใช้เผยแพร่ในระดับภาคและระดับชาติ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  7.1 .จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
  7.3 .ด าเนินงานตามโครงการ 
  7.4 ประเมินโครงการ 
  7.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 ระเวลา เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 สถานที ่สถานที่ที่มีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น         13,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1.ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 13,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 เพ่ือปรับปรุงชิ้นงานให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าเสนอ   
 9.2 เพ่ือต่อยอดกระบวนการทักษะงานวิจัย นวัตกรรมให้กับครูในวิทยาลัยฯ น าถ่ายทอดให้ นักเรียน 
นักศึกษา  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 



    

                         สรุปโครงการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นกัศึกษา 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข 

 - -  153  

  - กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  1.1.1โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

นันทนาการ (ส่งท้ายปีเก่า) 
งานกิจกรรม

ฯ/อวท. 
8,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.2 โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย (เลือกตั้ง นายก 
อวท.) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

2,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน
องค์การนักวิชาชีพฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

7,991.00 0.00 1/3 - งบพักเบิก 62 

  1.1.4 โครงการไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

30,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.5 โครงการคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนสถานศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

15,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.6 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับ อศจ. 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

15,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.7 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับ ภาคใต้ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

20,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.8 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับ ชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

20,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

10,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.10 โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

10,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.11 โครงการประกวดโครงการ
ชมรมวิชาชีพดีเด่น 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.12 โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
สถานศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

4,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.13 โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ อศจ.
สงขลา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3 -  

 
 



    

 
 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

  1.1.14 โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพฯ ภาคใต้ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

20,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.15 โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพฯ ชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

17,150.00 0.00 1/3 -  

  1.1.16 โครงการมุฑิตาจิตกตัญญูครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

6,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.17 โครงการจัดการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานระดับ อศจ. 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

24,800.00 0.00 1/3 - งบพักเบิก 62 

  1.1.18 โครงการจัดการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานระดับ อศภ. 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

95,648.00 0.00 1/3 - งบพักเบิก 62 

  1.1.19 โครงการจัดการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานระดับ ชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

40,000.00 
0.00 1/3 -  

  1.1.20 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือ
การบริหารเชิงสร้างสรรค์ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

49,240.00 0.00 1/3 - งบพักเบิก 62 

  1.1.21 โครงการอบรมคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

0 0.00 1/3 -  

  1.1.22 โครงการยิ้ม ไหว้ สวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

1,000.00 
0.00 1/3 -  

  1.1.23 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร้างระเบียบวิจัย 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

0.00 0.00 1/3 -  

  1.1.24 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

20,000.00 0.00 1/3 -  

  1.1.25 โครงการวันดินโลก (5 
ธันวาคม) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

1,000.00 0.00 1/3   

  1.1.26 โครงการรับการประเมิน
องค์การฯ มาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่ม
จังหวัด 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

10,180.00 0.00 1/3  งบพักเบิก 62 

  1.1.27 โครงการรับการประเมิน
สถานศึกษาคุณธรรม 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

6,000.00 0.00 1/3   

  1.1.28 โครงการประชุมทางวิชาการ
จัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับภาค 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

7,980.00 0.00 1/3  งบพักเบิก 62 

 1.1.29 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน
ระดับ อศจ.,ระดับภาคและระดับชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

39,544.00 0.00 1/3   

 
 



    

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า
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  - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  1.2.1 โครงการวันคล้ายสวรรคต 

รัชกาลที่ 9 
งานกิจกรรม

ฯ/อวท. 
3,000.00 0.00 1/3 -  

  1.2.2 โครงการ 23 ตุลาคม ปิย
มหาราช 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3 -  

  1.2.3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ร.10 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

5,000.00 0.00 1/3 -  

  1.2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา (วันมาฆบูชา) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

4,000.00 0.00 1/3 -  

  1.2.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา (วันวิสาฃบูชา) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

4,000.00 0.00 1/3   

  1.2.6  โครงการเฉลิมพระชนมพรรณา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3   

  1.2.7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา (วันอาสาฬหบูชา + วนั
เข้าพรรษา) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

4,000.00 0.00 1/3   

  1.2.8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา (ตักบาตรขึ้นปีใหม่) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

8,000.00 0.00 1/3   

  1.2.9โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ
มิลลักษณ พระบรมราชินี 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

5,000.00 0.00 1/3   

  1.2.10 โครงการจิตอาสาปลูกป่า งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3   

  1.2.11 โครงการจิตอาสาในวันส าคัญ
พระมหากษัตริย์ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

3,000.00 0.00 1/3   

  1.2.12 โครงการจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

5,000.00 0.00 1/3   

  1.2.13 โครงการส่งเสริมขนมธรรม
เนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

0.00 1,280.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 
  1.3.1 โครงการประกวดผลงานและ

สิ่งประดิษฐ์ 
ชมรมวิชาชีพ

ช่างยนต์ 
6,000.00 0.00 1/3   

  1.3.2 โครงการขับขี่ปลอดภัย (ขับรถมี
น้ าใจ รักษาวินัยจราจร) 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

12,000.00 0.00 1/3   
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  1.3.3 โครงการแข่งขันฟุตซอลสร้าง
ความสัมพันธ์รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

10,365.00 0.00 1/3   

  1.3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

15,000.00 0.00 1/3   

  - กจิกรรมชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

  1.4.1 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนก
ช่างกลโรงงาน 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

1,645.00 0.00 1/3   

 
 1.4.2 โครงการอบรมมาตรวิทยา 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

10,000.00 0.00 1/3   

  1.4.3 โครงการแข่งขันฟุตซอลสร้าง
ความสัมพันธ์รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์ 

4,000.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 

  1.5.1 โครงการแข่งขันฟุตซอลต้าน
ภัยสิ่งเสพติด 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

3,000.00 0.00 1/3 -  

 
 1.5.2 โครงการพัฒนาชมรม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

2,000.00 0.00 1/3 -  

  1.5.3 โครงการสร้างดาวต้านสิ่งเสพ
ติด 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

5,730.00 0.00 1/3 -  

 
 1.5.4  โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

10,430.00 0.00 1/3 -  

  1.5.5 โครงการพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

4,610.00 0.00 1/3 -  

  1.5.6 โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า 

3,000.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 1.6.1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กฯ 

2,000.00 0.00 1/3   

  1.6.2 โครงการสร้างจิตส านึกระลึก
คุณป่าไม้ 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กฯ 

1,500.00 0.00 1/3   

  1.6.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กฯ 

4,500.00 0.00 1/3   

  1.6.4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากสิ่งของเหลือใช้ 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กฯ 

1,235.00 0.00 1/3   

  1.6.5 โครงการคุณธรรม ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กฯ 

2,000.00 0.00 1/3   
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  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 
  1.7.1 โครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมหน้าแผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างเชื่อมฯ 

5,000.00 0.00 1/3   

  1.7.2 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
สร้างความสัมพันธ์ช่างอุตสาหกรรม  

ชมรมวิชาชีพ
ช่างเชื่อมฯ 

2,350.00 0.00 1/3   

  1.7.3 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนก
ชา่งเชื่อมโลหะ 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างเชื่อมฯ 

0.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 
  1.8.1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

งานปูนช่างก่อสร้าง 
ชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง 

1,000.00 0.00 1/3   

  1.8.2 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง 

1,000.00 0.00 1/3   

  1.8.3 โครงการสานสัมพันธ์ช่าง
ก่อสร้างจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง 

2,000.00 0.00 1/3   

  1.8.4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง 

3,560.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพการบัญชี 
  1.9.1 โครงการ Good Bye senior 

Party Accounting 
ชมรมวิชาชีพ

การบัญชี 
0.00 0.00 1/3   

  1.9.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (แต่งไทยไปวัด) 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

1,435.00 0.00 1/3   

  1.9.3 โครงการรณรงค์อนุรักษ์และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

8,500.00 0.00 1/3   

  1.9.4 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีสู่น้อง 
For Accounting 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

4,000.00 0.00 1/3   

 
 1.9.5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

1,500.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 

 1.10.1 โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

5,000.00 0.00 1/3   

  1.10.2 โครงการรักษาความสะอาดใน
สถานศึกษา 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

2,000.00 0.00 1/3   

 
 
 



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

  1.10.3 โครงการทดสอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

1,000.00 0.00 1/3   

  1.10.4 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีสู่น้อง
คอมฯ หลวงประธาน ปี 63 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

500.00 0.00 1/3   

  1.10.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

5,000.00 0.00 1/3   

  1.10.6 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

4,000.00 0.00 1/3   

  1.10.7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

2,250.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย 
  1.11.2 โครงการสารสัมพันธ์พ่ีสู่น้อง

การตลาด ปี 63 
ชมรมวิชาชีพ

การขาย 
6,000.00 0.00 1/3   

  1.11.3 โครงการจิตอาสาพัฒนา
วิทยาลัย ปี 63 

ชมรมวิชาชีพ
การขาย 

1,035.00 0.00 1/3   

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 1. โครงการประกวดกระทงจากวัสดุ

ธรรมชาต ิ
ชมรมวิชาชีพ 
คหกรรมฯ 

3,300.00 0.00 1/3 -  

  - กิจกรรมชมรมวิชาชีพการโรงแรม 
 1. โครงการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม 

ม็อกเทลู่สากล 
ชมรมวิชาชีพ
การโรงแรม 

7,455.00 0.00 1/3 -  

  - กิจกรรม To Be Number one 
 1. โครงการประกวดร้องเพลง - 5,000.00 0.00 1/3 -  

2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี คน
เก่ง ศรีอาชีวะ 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

5,000.00 0.00 1/3 159  

3 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญระดับสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

70,000.00 0.00 1/3 161  

4 โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 
อาชีวศึกษาวิสามัญระดับภาคใต้  

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

46,800.00 0.00 1/3 163  

5 โครงการกิจกรรมสวนสนามและ
ทบทวนค าปฏิญาณเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

3,000.00 0.00 1/3 165  

 



    

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

6 โครงการกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ 
บดินทรเทพยวรากรูฯ 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

3,000.00  1/3 168  

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
วิทยาลัยฯ  

งานปกครอง 0.00 36,000.00 2/3 170  

8 โครงการอบรม  รณรงค์  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

งานปกครอง 0.00 5,000.00 2/3 172  

9 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 10,000.00 ½ 174  

10 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 71,925.00 2/2 176  

11 โครงการบริการให้ค าปรึกษาและ
บริการสารสารเทศให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 0.00 2/2 178 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

12 โครงการบริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 0.00 2/2 180 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

13 โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 10,000.00 1/1,2 182  

14 โครงการแนะแนวเปิดบ้านเพ่ือการ
เรียนรู้ 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 28,000.00 1/1,2 185  

15 โครงการท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 0.00 2/3 187 เงินรับฝาก 
กยศ. 

16 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 3,000.00 1/1,2 190  

17 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

0.00 100,000.00 2/3 193  

 
 



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

18 โครงการบริจาคโลหิตในกิจกรรมการ
พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 2,000.00 1/3 195  

19 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 20,000.00 2/3 197  

20 โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัย งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 2,500.00 2/3 199  

21 โครงการพัฒนาลานมรกต งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 0.00 2/3 201 รองบ
จัดสรร
เพิ่ม 

22 โครงการต่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 270,000.00 2/3 203  

23 โครงการซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่มของห้อง
พยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 2,500.00 2/3 205  

24 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
มหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูแ่ละสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีพันปีหลวง 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 2,000.00 1/3 207  

25 โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรอง
น้ าดื่มภายในโรงอาหาร 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 15,000.00 2/3 209  

26 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสาร
เสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

0.00 170,075.00 3/3 211  

27 โครงการประชุมผู้ปกครอง งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 30,000.00 3/3 213  

28 โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 5,000.00 3/3 216  

 
 
 



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

29 โครงการอบรมครูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้เรียน 

งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 3/3 218 รองบจาก 
สอศ. 

30 โครงการเชิดชูครูดี งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 5,000.00 3/3 220  

31 โครงการบริการวิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

งานโครงการ
พิเศษ 

0.00 10,000.00 3/1 222  

32 โครงการอาชีวะอาสาบริการ งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 224 รองบจาก 
สอศ. 

33 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ดิจิทัล
ชุมชน 

งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 226 รองบจาก 
สอศ. 

34 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix 
it Center Thailand 4.0 

งานครทูี่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 228 รองบจาก 
สอศ. 

35 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 231 รองบจาก 
สอศ. 

36 โครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 234 รองบจาก 
สอศ. 

37 โครงการแก้ปัญหาออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

งานครูที่
ปรึกษา 

0.00 0.00 2/4 236 รองบจาก 
สอศ. 

รวมเงินทั้งสิ้น 813,309.00 801,280    
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โครงการที่  52 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและตา่งประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดเจตนารมณ์ในการพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
คุณภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณธรรม สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อ
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กัน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับสมรรถนะอาชีพจึงได้
ตระหนักถึงการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
 5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และสถานประกอบการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ทุกคนของวิทยาลัยฯ 
  ตัวชี้วัด    : ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน 
        กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ตามนโยบายที่ก าหนด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  เป้าหมาย   : ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
  ตังชี้วัด      : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ เป็นคนดี เป็นเก่ง และมี 
         ความสุขเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน 
 7.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 7.4 สรุปรายงานผลกิจกรรม 
 7.5 รวบรวมเอกสารเป็นรูปเล่มเพ่ือรองรับการประเมิน 
 ระเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น   708,433.00  บาท   ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   เป็นเงิน  486,533   บาท 
1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ (ส่งทา้ยปีเก่า) งานกิจกรรมฯ/อวท. 8,000 งบ 63 
1.2 โครงการเริมสร้างประชาธปิไตย (เลือกตั้ง นายก อวท.) งานกิจกรรมฯ/อวท. 2,000 งบ 63 
1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรมฯ/อวท. 7,991 งบ 62 
1.4 โครงการไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมฯ/อวท. 30,000 งบ 63 
1.5 โครงการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ/อวท. 15,000 งบ 63 
1.6 โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ ระดับ อศจ. งานกิจกรรมฯ/อวท. 15,000 งบ 63 
1.7 โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ ระดับ ภาคใต ้ งานกิจกรรมฯ/อวท. 20,000 งบ 63 
1.8 โครงการแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ ระดับ ชาต ิ งานกิจกรรมฯ/อวท. 20,000 งบ 63 
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1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรปุและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 10,000 งบ 63 

1.10 โครงการวันคลา้ยวันสถาปนาวทิยาลัยฯ งานกิจกรรมฯ/อวท. 10,000 งบ 63 

1.11 โครงการประกวดโครงการชมรมวิชาชีพดีเด่น งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 63 

1.12 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
สถานศึกษา 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 4,000 งบ 63 

1.13 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ อศจ.
สงขลา 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 62 

1.14 โครงการประชุมทางวชิาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
ภาคใต้ 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 20,000 งบ 63 

1.15 โครงการประชุมทางวชิาการองค์การนักวิชาชีพฯ ชาต ิ งานกิจกรรมฯ/อวท. 17,150 งบ 63 

1.16 โครงการมุฑิตาจิตกตัญญูคร ูและบุคลากรทางการศึกษา งานกิจกรรมฯ/อวท. 6,000 งบ 63 

1.17 โครงการจัดการแข่งขันทักษะพืน้ฐานระดับ อศจ. งานกิจกรรมฯ/อวท. 24,800 งบ 62 
1.18 โครงการจัดการแข่งขันทักษะพืน้ฐานระดับ อศภ. งานกิจกรรมฯ/อวท. 95,648 งบ 62 
1.19 โครงการจัดการแข่งขันทักษะพืน้ฐานระดับ ชาต ิ งานกิจกรรมฯ/อวท. 40,000  
1.20 โครงการพัฒนาภาวะผูน้ าเพื่อการบริหารเชิงสร้างสรรค์ งานกิจกรรมฯ/อวท. 49,240 งบ 62 
1.21 โครงการอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ/อวท. 0 งบ 63 

1.22 โครงการยิ้ม ไหว้ สัวสดี ขอบคุณ ขอโทษ งานกิจกรรมฯ/อวท. 1,000 งบ 63 

1.23 โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรม สร้างระเบียบวินัย งานกิจกรรมฯ/อวท. 0 งบ 63 

1.24 โครงการพิธีมอบประกาศนีบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาฯ งานกิจกรรมฯ/อวท. 20,000 งบ 63 

1.25 โครงการวันดินโลก (5 ธันวาคม) งานกิจกรรมฯ/อวท. 1,000 งบ 63 

1.26 โครงการรับการประเมินองค์การฯ มาตรฐานดีเดน่ 
ระดับกลุ่มจังหวัด 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 10,180 งบ 62 

1.27 โครงการรับการประเมินสถานศกึษาคุณธรรม งานกิจกรรมฯ/อวท. 6,000 งบ 63 
1.28 โครงการประชุมทางวชิาการจัดการแข่งขันทักษะ

พื้นฐานระดับภาค 
งานกิจกรรมฯ/อวท. 7,980 งบ 62 

1.29  โครงการแข่งขันทักษะพืน้ฐานระดับ อศจ.,ระดับภาค
และระดับชาต ิ

งานกิจกรรมฯ/อวท. 39,544 งบ 63 

 

 2. กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    เป็นเงิน  50,000   บาท 
2.1 โครงการวันคลา้ยสวรรคต รัชกาลที่ 9 งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 62 
2.2 โครงการ 23 ตุลาคม ปิยมหาราช งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 62 
2.3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ร.

10 
งานกิจกรรมฯ/อวท. 5,000 งบ 63 

2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันมาฆบชูา) งานกิจกรรมฯ/อวท. 4,000 งบ 63 

2.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันวิสาขบชูา) งานกิจกรรมฯ/อวท. 4,000 งบ 63 

2.6 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชน ี งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 63 
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2.7 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา 
+ วันเข้าพรรษา) 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 4,000 
งบ 63 

2.8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ตักบาตรขึ้นปี
ใหม่) 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 8,000 งบ 63 

2.9  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

งานกิจกรรมฯ/อวท. 5,000 งบ 63 

2.10  โครงการจิตอาสาปลูกป่า งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 63 

2.11   โครงการจิตอาสาในวันส าคัญพระมหากษัตริย์ งานกิจกรรมฯ/อวท. 3,000 งบ 63 

2.12   โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ งานกิจกรรมฯ/อวท. 5,000 งบ 63 

2.13   โครงการส่งเสริมขนมธรรมเนยีมประเพณีไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

งานกิจกรรมฯ/อวท. 1,280 รายได้ฯ 

 

 3. กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างยนต์      เป็นเงิน   43,365   บาท 
3.1 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ ชมรมวิชาชีพชา่งยนต์ 6,000 งบ 63 

3.2 โครงการขับขี่ปลอดภัย (ขับรถมีน้ าใจ รักษาวนิัยจราจร) ชมรมวิชาชีพชา่งยนต ์ 12,000 งบ 63 

3.3 โครงการแข่งขันฟุตซอลสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุน่น้อง ชมรมวิชาชีพชา่งยนต์ 10,365 งบ 63 

3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพชา่งยนต์ 15,000 งบ 63 

 

 4. กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน      เป็นเงิน   15,645   บาท 
4.1 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนกชา่งกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพชา่งกลโรงงาน 1,645 งบ 63 

4.2 โครงการอบรมมาตรวิทยา ชมรมวิชาชีพชา่งกลโรงงาน 10,000 งบ 63 

4.3 โครงการแข่งขันฟตุซอลสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุน่
น้อง 

ชมรมวิชาชีพชา่งกลโรงงาน 4,000 งบ 63 

 

  5. กิจกรรมชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง      เป็นเงิน   28,770   บาท 
5.1 โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยสิ่งเสพติด ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 3,000 งบ 63 

5.2  โครงการพัฒนาชมรม ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 2,000 งบ 63 

5.3 โครงการสร้างดาวต้านสิง่เสพตดิ ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 5,730 งบ 63 

5.4 โครงการบริการวิชาชีพสังคม ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 10,430 งบ 63 

5.5 โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง  4,610 งบ 63 

5.6 โครงการพัฒนาภาษาตา่งประเทศ ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 3,000 งบ 63 

 

 6.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์     เป็นเงิน   11,235   บาท 
6.1 โครงการแข่งขันกีฬา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 2,000 งบ 63 

6.2 โครงการสร้างจิตส านึกระลึกคุณป่าไม้ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 1,500 งบ 63 

6.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 4,500 งบ 63 

6.4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 1,235 งบ 63 

6.5 โครงการคุณธรรม ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 2,000 งบ 63 
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 7.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ     เป็นเงิน   7,350   บาท 
7.1 โครงการพัฒนาปรบัปรุงภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมหน้าแผนก

วิชา 
ชมรมวิชาชีพชา่งเชื่อมฯ 5,000 งบ 63 

7.2 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสรา้งความสัมพันธช์่าง
อุตสาหกรรม 

ชมรมวิชาชีพชา่งเชื่อมฯ 2,350 งบ 63 

7.3 โครงการจิตอาสาพัฒนาแผนกชา่งเชื่อมโลหะ ชมรมวิชาชีพชา่งเชื่อมฯ 0 งบ 63 

 

 8.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง      เป็นเงิน   7,560   บาท  
8.1 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพงานปนูชา่งก่อสร้าง ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000 งบ 63 

8.2 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพือ่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000 งบ 63 

8.3 โครงการสานสัมพนัธ์ชา่งก่อสร้างจิตอาสาพัฒนาวิทยาลยั ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 2,000 งบ 63 

8.4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 3,560 งบ 63 

 

 9. กิจกรรมชมรมวิชาชีพการบัญชี     เป็นเงิน   15,435   บาท 
9.1 โครงการ Good Bye senior Party Accounting ชมรมการบัญช ี 0 งบ 63 

9.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (แต่งไทยไปวัด) ชมรมการบัญช ี 1,435 งบ 63 

9.3 โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชมรมการบัญช ี 8,500 งบ 63 

9.4 โครงการสารสัมพันธ์พ่ีสู่น้อง For Accounting ชมรมการบัญช ี 4,000 งบ 63 

9.5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชมรมการบัญช ี 1,500 งบ 63 

 
 
 

 10.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     เป็นเงิน   19,750   บาท 
10.1 โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 5,000 งบ 63 
10.2 โครงการรักษาความสะอาดในสถานศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 2,000 งบ 63 

10.3 โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 1,000 งบ 63 

10.4 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีสู่น้องคอมฯ หลวงประธาน 
ปี 63 

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 500 งบ 63 

10.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 5,000 งบ 63 

10.6 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 4,000 งบ 63 

10.7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ 2,250 งบ 63 

 

 11.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพการตลาด     เป็นเงิน  7,035  บาท 
11.1 

 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ชมรมวิชาชีพการตลาด 6,000 งบ 63 

11..2 โครงการสารสัมพันธ์พ่ีสู่น้องการตลาด ปี 63 ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,035 งบ 63 

11.3 โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย ปี 63 ชมรมวิชาชีพการตลาด 0 งบ 63 
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12.   กิจกรรมชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์    เป็นเงิน    3,300  บาท 
12.1 โครงการประกวดกระทงจากวัสดุ

ธรรมชาติ 
ชมรมวิชาชีพคหกรรมฯ 3,300 งบ 62 

 

 13. กิจกรรมชมรมวิชาชีพการโรงแรม             เป็นเงิน    7,455  บาท 
13.1 โครงการประกวดกระทงจากวัสดุ

ธรรมชาติ 
ชมรมวิชาชีพคหกรรมฯ 7,455 งบ 63 

 
 14. กิจกรรม To Be Numberone                                    เป็นเงิน        5,000  บาท 

14.1 โครงการประกวดร้องเพลง  งานกิจกรรมฯ 5,000 งบ 63 

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
 9.2 ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ 
 สถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  53 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง ศรีอาชีวะ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือขา่ยและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เป้าหมายของการวัดการศึกษา คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ทั้งการมี
แบบอย่างที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ดังนั้นการยกย่องเชิดชูเกียรติประพฤติปฏิบัติ
ดี จะช่วยกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 



160 

 5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ทุกคนของวิทยาลัยฯ 
  ตัวชี้วัด    : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  เป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าของการท าความดี
  ตัวชี้วัด     : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ตระหนักในคุณค่าของความดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน 
 7.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 7.4 สรุปรายงานผลกิจกรรม 
 7.5 รวบรวมเอกสารเป็นรูปเล่มเพ่ือรองรับการประเมิน 
 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ 
 9.3 ได้ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  54 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา   2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 
              กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็น
กิจกรรมบังคับส าหรับนักเรียน  ชั้น  ปวช.1  ทุกคนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   
เพ่ือยึดให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี  สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดผลตามนโยบายกิจกรรมหนึ่งคือ การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ   
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียน  
 5.2 เพ่ือทบทวนทักษะทางลูกเสือของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 5.3  เพ่ือฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร     จ านวน   400     คน 
   6.1.2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง                         จ านวน     10      คน                      
   6.1.3 ผู้ก ากับลูกเสือ                                   จ านวน     12      คน 
   6.1.4 เจ้าหน้าที่                                                จ านวน       6     คน 
   6.1.5 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                           จ านวน     10     คน 
        6.1.6 วิทยากร                     จ านวน     10     คน 
                                                                            รวม    451    คน 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกเสือวิสามัญมีจิตรส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง 
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 6.2.2  ลูกเสือวิสามัญมีจิตรส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.2.3  ลูกเสือวิสามัญมีคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  6.2.4  ลูกเสือวิสามัญมีคุณภาพในการปลูกฝังจิตรส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 ประเมินผล 
 ระเวลา  มกราคม- มีนาคม  2563 
 สถานที ่กองก ากับการ 9  กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายท่านมุข)  ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น      70,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร      12,000   บาท    
 2. ค่าบ ารุงสถานที่         32,000  บาท 
 3. ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ        20,160          บาท 
 4. ค่าวัสดุ       5,840  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 การจัดกิจกรรมจะสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 9.2 ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางลูกเสือเพ่ิมข้ึน 
 9.3 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 55 
โครงการ ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี อาชีวศึกษาวิสามัญระดับชาติ   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายบัตส่อหนี  เพ็งโอ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจการลูกเสือของชาติเป็นกิจการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานก่อก าเนิด
เพ่ือพัฒนาให้เยาวชนที่ดี  และเป็นก าลังที่ดีของชาติในอนาคต  กิจการลูกเสือ – เนตรนารี  ได้มีการพัฒนาอยู่อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้มาอยู่ร่วมกัน  ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  หน่วยงานลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงราษฎร์นิกร จึงเห็นสมควรเข้าร่วมกิจกรรม ใน
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีระดับภาค  ครั้งที ่
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษา  ได้มาอยู่ค่ายชุมนุมลูกเสือ และค่ายพักแรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง  อันก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของชาติ 
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          5.2 เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านวิชาลูกเสือและได้ 
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันรับผิดชอบและมีบทบาทตามแนวคิดใหม่ ๆ   

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1    ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร         จ านวน   8    คน 
            6.1.2    ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ                                   จ านวน   1    คน                      
        6.1.3    รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ                                               จ านวน   1    คน 
                6.1.4     พนักงานขับรถ                                                                    จ านวน   1   คน 
                                                          รวม     11   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกเสือวิสามัญมีจิตรส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง    
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 6.2.2  ลูกเสือวิสามัญมีจิตรส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  6.2.3  ลูกเสือวิสามัญมีคุณภาพในการปลูกฝังจิตรส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 ประเมินผล 
 ระเวลา  กุมภาพันธ์- เมษายน  2563 
  สถานที ่ ค่ายลูกเสือในจังหวัดทางภาคใต้ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ) 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น   46,800   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  46,800  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  จ านวน  8  คน เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่ ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์  ทักษะในด้านวิชาลูกเสือและวิทยาการใหม่ๆ     
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและประเทศชาติในอนาคต 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  56 
โครงการ กิจกรรมสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบัตส่อหนี   เพ็งโอ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงสถาปนาพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2454  โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองและอุดมคติ พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจตลอดจน ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมส าหรับการฝึกหัดเด็กและเยาวชนสืบมาถึงปัจจุบัน 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  น ามา
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บูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านโดยใช้กฎและค าปฏิญาณลูกเสือ เป็นกรอบใน
การขับเคลื่อน โดยมีผลส าเร็จและเป้าหมาย คือคุณภาพของ ลูกเสือทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการด ารงชีวิต  
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชะชั้น ปวช .๑ ตามระเบียบของคณะลูกเสือแห่งชาติ สอดคล้องตามหลักสูตร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจัดให้มีกิจกรรมสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๒  สงขลา  เพ่ือระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระประมุขของกิจกรรมลูกเสือและเพ่ือส่งเสริ มกิจกรรมลูกเสือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือไทย  
 5.2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และร่วม 
  กิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง 
 5.4 เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวัน 
  สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1  ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  จ านวน    32   คน 
         6.1.2  ผู้ก ากับลูกเสือ                                                           จ านวน    10   คน 
              6.1.3  เจ้าหน้าที                 จ านวน      2  คน                                                                                                   
  6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรเข้าร่วมกิจกรรมฯด้วยความ 
               เต็มใจ    
        6.2.2 ลูกเสือที่ผ่านการท ากิจกรรมมีศักยภาพในตัวเองเพ่ิมขึ้น มีความส านึกรักชาติ เทิดทูนสถาบัน 
       พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
       เป็นประมุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 ประเมินผล 
 ระเวลา  มิถุนายน – สิงหาคม   2563 
  สถานที ่สนามกีฬากลางจิระนคร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        3,000    บาท   ประกอบด้วย 
 1.  ค่าใช้สอย       3,000     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ลูกเสือได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือไทย 
 9.2 เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ -เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสวนสนาม  
 9.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่มกันเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อ 
 10.3 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  57 
โครงการ กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรสงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ   
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบัตส่อหนี   เพ็งโอ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและตา่งประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบกาดรประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี 
เพ่ือถวายเป็นราชสักการะต่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 ดังนั้นทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการสวนสนามโดย
ลูกเสือ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สนามตินสูลานนท์ จังหวัด
สงขลา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 5.2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และร่วม 
  กิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1  ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  จ านวน    24   คน 
         6.1.2  ผู้ก ากับลูกเสือ                                                           จ านวน      2   คน 
              6.1.3  เจ้าหน้าที                 จ านวน      1  คน                                                                                                   
  6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรเข้าร่วมกิจกรรมฯด้วยความ 
              จงรักภักดี    
        6.2.2 ลูกเสือที่ผ่านการท ากิจกรรมมีศักยภาพในตัวเองเพ่ิมขึ้น มีความส านึกรักชาติ เทิดทูนสถาบัน 
       พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
       เป็นประมุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 ประเมินผล 
 ระเวลา  มิถุนายน – สิงหาคม   2563 
  สถานที ่สนามกีฬากลางตินสูลานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        3,000    บาท   ประกอบด้วย 
 1.  ค่าใช้สอย       3,000     บาท 
หมายเหตุ : ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ลูกเสือได้แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 9.2 เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อ 
 10.3 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 58 
โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด  ภายในวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
           พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ     
                          ทั้งในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในด้านต่างๆของ
วิทยาลัยฯ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและป้องกันและยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่รอยต่อจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  และป้องกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สินทางราชการ การเกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าปัญหาทรัพย์สิน
สูญหายหรือการกระท าผิดต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ลับสายตาซึ่งยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงอาคารและสิ่งปลูก
สร้างภายในวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการดูแลและป้องกันความเสียหายซึ่งอาจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึง
เห็นควรท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคลลากรทาง
การศึกษา รวมไปถึงทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ในบริเวณเขตพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพ่ือป้องกันและปราบปรามในกรณีท่ีมีผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาภายในวิทยาลัยฯ 
 5.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับดูแลและรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯในยามวิการณ์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบดูแลความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหน้าอาคาร 1 หลัง     
                   หน้าอาคาร 2 และอาคาร 3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 เพ่ือยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน        
                  นักศึกษา จ านวน 1,900 คน ครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ      
                  จ านวน 132 คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ    

7.3 สรุปโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
7.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา     ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ประกอบด้วย 
 1. ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด   เป็นเงิน   36,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ความปลอดภัยในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 
 9.2 สามารถควบคุม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา นอกเวลาการเรียน การสอน 
 9.3 มีการป้องกันและปราบปรามในกรณีที่มีผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาภายในวิทยาลัยฯ 
 9.4 ได้เครื่องมือส าหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯในยามวิการณ์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  59 
โครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ชื่อบุคคล/หน่อยงานรับผิดชอบ     งานปกครอง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่หนาแน่น
และในรั้วของสถานศึกษา รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีสถานบริการมั่วสุมต่างๆ เช่า ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ 
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู้ใช้แรงงานและผู้ ว่างงาน 
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบ าบัดรักษา
ในระบบต่างๆ มีข้อจ ากัดท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ าซากเพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จึงร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่ายจัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขขปัญหายาเสพติด 
 5.3 เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มากเป็นแนวร่วมและเครือข่าย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 500 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้รับความรู้ ประโยชน์สูงสุดและได้จัดเก็บภาพที่เก่ียวข้องกับงานปกครองโดยมีนักเรียน  
          นักศึกษากับยาเสพติดและสามารถรายงานสรุปผลการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินการ 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียนพัสดุ 
 ระยะเวลา เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................... ... 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    5,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวิทยากร  
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 3. ค่าไวนิลและค่าวัสดุ 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติด 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 9.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายมีแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 60 
โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกจิ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
 ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
 น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
 สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พีงประสงค์ 
                  ด้านที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในแต่ละปีการศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนหนึ่งต้องออกไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับชั้น   ที่สูงขึ้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและก้าว
เข้าสู่โลกอาชีพหรือท างาน เช่น การหางาน การรับสมัครงานและการปรับตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน 
การปัจฉิมนิเทศ จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษา 
ต่อหรือท างาน และการปรับตัวเข้ากับอาชีพได้ต่อไป งานแนะแนวฯเล็งเห็นว่าควรสร้างแนวทางในการศึกษาต่อ
และการเล่าประสบการณ์โดยการเชิญวิทยากรจากสถาบันที่เปิดสอนระดับสูงกว่าและจากผู้ที่ประกอบอาชีพมาให้
ข้อมูลแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ได้ทราบเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 5.2 เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้เข้าใจวิธีในการสมัครและเตรียมตัวเข้าท างานในสถานประกอบการ 
 5.3 เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีโอกาสพบปะและแสดงความคิดเห็น 
 5.4 เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมต่อไป 
          5.5  มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษาผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิม
นิเทศ ประมาณ 900 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน แนวทางในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อ มีโอกาสพบปะและแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับ สภาพ
สังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ส ารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 7.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่จัดกิจกรรม วิทยากร ผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน    
                นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 

7.3 ก าหนดหัวข้อในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา 
7.4 แจ้งการจัดกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทราบ 
7.5 สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
7.6 ให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อ 

 ระยะเวลา   เดือนมีนาคม 2563 
 สถานที่ หอประชุมอาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ประกอบด้วย 
  1. ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
  2. ค่าไวนิล 
  3. ค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม 
  4. ค่าของที่ระลึกให้วิทยากร 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป 
 9.2 ได้เข้าใจวิธีการสมัครงานและควรเตรียมตัวเข้าท างานในสถานประกอบการต่อไป  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  61 
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยมีจ านวนมาก ซึ่งพ้ืนฐาน
สภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์
กันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบข้อ
ปฏิบัติ  ข้อบังคับของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม
อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียนด้วยการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และมีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 
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การวิทยาลัยฯ  กฎระเบียบและระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานของ 
วิทยาลัยที่ต้องติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือในระยะแรก 

5.3 เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและบุคลากร 
 5.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียน 
 5.5 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ระดับ ปวช .1 และ ปวส .1 ประจ าปี  
         การศึกษา 2563  จ านวน 1,200 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้และเข้าในระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         ภายในวิทยาลัยฯ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบและระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ให้บริการค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหา 
 7.2 ให้บริการข้อมูลการรับสมัครงานของห้างฯ ร้าน บริษัทต่างๆ โดยติดประกาศข่าวสาร ณ บอร์ด 
      ประชาสัมพันธ์ 
 7.3 ด าเนินการด้านเอกสาร ติดประกาศการรับนักศึกษาโควตาของสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนโดย    
      แจ้งข่าวสารให้แผนกวิชารับทราบและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติตามข้อก าหนดของแต่ละ    
      สถาบัน 
 7.4 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน  
      ทรัพย์และความประพฤติเรียบร้อยเพื่อรับทุนการศึกษา 
 7.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา เมษายน – พฤษภาคม 2563 
สถานที่ หอประชุม 4 อาคารเรียน 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
      เป็นเงินทั้งสิ้น 71,925 บาท  ประกอบด้วย  
 1. ค่าอาหารว่าง  20 X 870 ชุด   = 17,400 บาท  
 2. ค่าอาหารกลางวัน 45 X 870 ชุด  = 39,150 บาท 
 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์   = 14,700 บาท 
 4. ค่าไวนิล    =      675 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 9.2 เชิญวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  62 
โครงการ บริการให้ค าปรึกษาและบริการสารสนเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นักเรียน นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเป็นประชากรกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายที่ยังต้องการมี
ที่พ่ึงทางใจผู้ให้ค าปรึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่จะให้ค าปรึกษาหารือด้านต่างๆ ทั้งด้านพัฒนากรทางอารมณ์ ร่างกาย 
สังคม  และสติปัญญา รวมทั้งให้รูปแบบที่ดีงาม แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่รวมกันในสังคมอย่างปกติสุขและ
สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษาการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อ การจัดหาทุนการศึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน การศึกษา การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน และผ่อนคลายปัญหาที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจน
เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาต่อไปในอนาคต และมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
5. วัตถุประสงค ์
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 5.1 เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  ให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีก าลังใจ 
 5.2 เพ่ือให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาการทางกาย การปรับอารมณ์ การปรับตัวในสังคม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีที่พ่ึงทางใจ สามารถบอกเล่าระบายความรู้สึกคับข้องใจ ปัญหาต่างๆ 
 5.4 เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดข้ึนในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
 5.5 เพ่ือรวบรวมข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาในด้านต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการต่างๆ 
 5.6 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพและสภาพสังคมปัจจุบัน 
 5.7 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดแนวความคิดที่ดีในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 5.8 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาการประกอบอาชีพ การพัฒนา 
บุคลิกภาพ  และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด 
          5.9 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศในเรื่องทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อศึกษาทุก 
          หลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการศึกษา จ านวน 80 เปอร์เซ็นต์ 
          ของผู้ขอให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ      

         การศึกษาได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ให้บริการค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหา 
 7.2 ให้บริการข้อมูลการรับสมัครงานของห้างฯ ร้าน บริษัทต่างๆ โดยติดประกาศข่าวสาร ณ บอร์ด 
      ประชาสัมพันธ์ 
 7.3 ด าเนินการด้านเอกสาร ติดประกาศการรับนักศึกษาโควตาของสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนโดย 
      แจ้งข่าวสารให้แผนกวิชารับทราบและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติตามข้อก าหนดของแต่ละ 
      สถาบัน 
 7.4 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน 
      ทรัพย์และความประพฤติเรียบร้อยเพื่อรับทุนการศึกษา 
 7.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา ตุลาคม  2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับค าปรึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่มีงานท าระหว่างเรียน 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับโควตาศึกษาเข้าต่อในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ 
9.4 จ านวนนักเรียน นักศึกษาได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาของจ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรร 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 63 
โครงการ บริการด้านทุนการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
 น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
 สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ ง 
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการสถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆด้วย แต่
เนื่องจากนักเรียนมีสถานะทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน นักเรียน นักศึกษาบางรายครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ   ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการขาดเรียน ปัญหาทางพฤติกรรม เพ่ือเป็นการ
ลดปัญหา ที่จะเกิดข้ึน งานแนะแนวจึงจัดโครงการบริการด้านทุนการศึกษาขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือและผ่อนคลาย
ปัญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษาต่อไป และมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมี
ก าลังใจ 
 5.2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน  นักศึกษาด้านการเงิน 
 5.3 เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประสงค์มอบทุนการศึกษา 
 5.4 เพ่ือบริการข้อมูลและการเตรียมเอกสารด้านทุนการศึกษา 
 5.5 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกหลักสูตรที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
 ภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ทุน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือในการด้านทุนการศึกษาอย่าง

 ต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มอบทุนการศึกษาเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ    
      ทุนการศึกษา 
 7.3 ติดประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ 
 7.4 พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการฯ 
 7.5 มอบทุนการศึกษา 
 7.6 ให้ค าปรึกษาและดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้ใช้จ่ายทุนอย่างประหยัดและประพฤติ   
      ตนอย่างเหมาะสม 

7.7 สรุปจ านวนทุนการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่รับทุนการศึกษา 
ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563) 

 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือลดภาระของผู้ปกครองทางด้านการเงิน 

9.2 สามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินตามจ านวนที่ทุนจัดหาได้ 
 9.3 สามารถช่วยลดปัญหาของนักเรียน นักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนและปัญหาการออก 
กลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 64 
โครงการ แนะแนวฯ สัญจร  ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และด้านที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากเป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและเจตคติที่จะให้ผู้ เรียนรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนเอง มีส่วน
ร่วม นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องด้านวิชาชีพที่เป็นไปได้แก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพ
ใดเหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้นงานแนะแนวฯจึงเสนอโครงการแนะ
แนวฯสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับ นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา 
 5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 5.3 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 5.4 เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องกับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 3 และผู้สนใจทั่วไป ภายใน
เขตบริการ จ านวน 1,250 ราย  

6.1.2 ออกแนะแนวฯ สัญจรในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย      
ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของเขตพ้ืนที่บริการ  

6.1.3 นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนที่เข้ารับฟังการแนะแนวฯสัญจร 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่ถูกต้อง 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน

การรับสมัคร การบริการศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยฯอย่างถูกต้องและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการออกแนะแนวฯสัญจร 
  7.2 จัดท าสื่อที่ใช้ในการแนะแนวฯ สัญจร อาทิ แผ่นพับ วีดีทัศน์ แผ่นไวนิล และแบบสอบถาม 
  7.3 โทรศัพท์ประสานงาน/นัดหมายกับสถานศึกษาที่จะออกแนะแนวฯสัญจร 
  7.4 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอเข้าแนะแนวฯสัญจร ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
  7.5 จัดท าตารางการออกแนะแนวฯสัญจร 
  7.6 ออกแนะแนวฯสัญจร ตามสถานศึกษาตามตารางการออกแนะแนวฯสัญจร 
  7.7 สรุปผลการออกแนะแนวฯสัญจรและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลา ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563 
 สถานที่ สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ในเขตพ้ืนที่บริการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ   
 2. ค่าของที่ระลึก 
 3. ค่าแผ่นพับ/โปสเตอร์ แนะน าวิทยาลัยฯ 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1 จ านวนสถานศึกษาที่เข้าแนะแนวฯ สัญจร ในเขตพ้ืนที่บริการ 
9.2 จ านวนนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯประจ าปีการศึกษา 2562 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 65 
โครงการ  แนะแนวเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
        วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และด้านที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้มีนโยบายจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา(ม.3) ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ  และ
เพ่ือเป็นการให้แนะแนวทางในการศึกษาต่ออาชีพนั้น 
    งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมแนะแนวเปิดบ้านเพ่ือการเรียนรู้(Open  House)  เป็นการเปิดบ้านเพ่ือการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีความเข้าใจสาขาที่เรียน  และเห็นความพร้อมของห้องเรียน   ห้องปฏิบัติ และมีความพร้อมใน
การเข้าศึกษาต่อ และมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนมัธยม 
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 5.2 เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
5.4 มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการแนะแนวเปิดบ้านเพ่ือการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า  20  โรงเรียนหรือมี
 ผู้เข้าร่วม  400  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน ที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้าใจหลักสูตรวิชาชีพ

 มากขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 สรุปโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 7.4 รายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ระยะเวลา มกราคม –กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 28,00 บาท ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุที่ใช้ด าเนินการ  เป็นเงิน  15,000 บาท 
 2. ค่าไวนิล   เป็นเงิน    3,000 บาท 
 3. ค่าอาหารว่าง 25 x 400 คน เป็นเงิน  10,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  20  โรงเรียน  มีความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพมากข้ึน 
9.2 สามารถเพ่ิมปริมาณให้กับผู้เรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 66 
โครงการ ท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้
พิจารณาเห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จึงเห็นสมควรก าหนดเป็นนโยบายให้ภาครัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน       
โดยการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย  เพ่ือให้
นักเรียน  นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงิน  เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  
และค่าใช้จ่าย ที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษา  ในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงเห็น
ความส าคัญในการให้บริการข้อมูลการบริการข้อมูลและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการกู้ยืมเงินกองทุน
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ให้กู้ยืมให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และการปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือประโยชน์แก่
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางทุนทรัพย์ จึงได้จัดท าโครงการการท าสัญญาเงินกู้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลต่อไป  และมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน   
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนของนักเรียน  นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) และข้อควรปฏิบัติของผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสผู้ค้ าประกัน   
 5.4 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเอกสารของนักศึกษาผู้เงินกู้ยืมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
กองทุน เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 5.5 เพ่ือให้สามารถน าส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงินฯ ของนักศึกษาแล้ว ส าเร็จภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด 
         5.6  มีการน าหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ และข้อควร
 ปฏิบัติ   ของผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสผู้ค้ าประกันกับผู้กู้ยืมที่ได้ยื่นค าร้องขอกู้ยืมฯ  จ านวน 80 
 เปอร์เซ็นต ์    ของนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมฯ 

 6.1.2 ให้การช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม    
 เพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ 80 เปอร์เซ็นต์    
 ของนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมฯ  

 6.1.3 จ านวนผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสผู้ค้ าประกันเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงให้ความรู้  
 ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยวิทยากรที่มีความรู้           
 จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน (  80 เปอร์เซ็นต์ของผู้กู้ยืมฯที่ได้รับ การพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุน
 เงิน   ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยคณะกรรมการของสถานศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอกู้ยืมฯ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ คณะ

 กรรรมการกองทุนฯ และข้อควรปฏิบัติของผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
  6.2.2 ได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 

 การศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ   
  6.2.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ 

  6.2.4 การบริการข้อมูลและด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาเงินกู้ยืมทุก
ขั้นตอนที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดและเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องรวดเร็ว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยคณะครูและตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกประชุมผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ เพ่ือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติและแจ้งปฏิทินการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   

7.2  ด าเนินการผ่านระบบ e-studentloan เพ่ือด าเนินการกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
7.3 ด าเนินการติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน ( เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝาก

ให้กับผู้กู้ยืมรายใหม่ประชุมตรวจสัญญาเงินกู้ยืมโดยผู้กู้ยืมก่อนด าเนินการเซ็นสัญญาต่อหน้าพยาน 
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 7.4 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ าประกันและคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
โดยวิทยากรของธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน(  

7.5 ผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ าประกันและคู่สมรสเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมฯ ต่อหน้าพยาน 
7.6 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ยืมฯ 
7.7 ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan     
7.8 น าส่งสัญญาเงินกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน(  
7.9 ตรวจสอบการโอนเงินกู้ยืมฯเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมฯ 

           7.10 สรุปยอดผู้กู้ยืมและยอดเงินที่ใช้ไปในการจัดสรรวงเงินกู้ยืมฯให้กับผู้กู้ยืมแต่ละระดับชั้น  
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการการศึกษา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) เงินรับฝาก กยศ. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    2,000  บาท 
 1. ค่าวัสดุ    2,000  บาท 
 หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 ผู้กูย้ืม ผู้ค้ าประกันและคู่สมรสผู้ค้ าประกันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
คณะกรรมการกองทุนฯ และข้อควรปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียน นักศึกษาที่ยืนขอกู้ยืมฯ 

9.2 ได้ช่วยเหลือแก่นักเรียน  นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ียืนขอกู้ยืมฯ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาออกกลางคันที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ มีจ านวนน้อยลง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  67 
โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
         พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และด้านที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ การ
ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรของการเรียนการสอน ตลอดจน
เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ประกอบอาชีพเพ่ือสนองตอบตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาและมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 5.2 เพ่ือไปให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน นักศึกษาที่ว่างงานให้มีงานท า 
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 5.3 เพ่ือเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 5.4 เพ่ือบริการข้อมูลแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้กับสถานประกอบการที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 5.5 เพ่ือศึกษาปัญหา สาเหตุ การว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ในการหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5.6  เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ส ารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
         เข้าสู่ตลาดแรงงานปีพ.ศ. 2563  
  6.1.2 ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน ปี 2562  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ 
          ในระดับที่สูงขึ้น 

 6.2.2 วิทยาลัยฯได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าสู่สถาน 
          ประกอบการในตลาดแรงงาน ปี 2563 

 6.2.3 น าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางเพ่ือวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ 
         ว่างงาน เพื่อตอบสนองตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ระยะที่ 1 
  -  เก็บข้อมูล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ของนักเรียน นักศึกษา 
  -  ส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ตรงตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  
     2562 จากงานทะเบียน 

7.2 ระยะที่ 2 
  -  ส ารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อจากหนังสือตรวจสอบวุฒิของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
     ที่ส่งถึงงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อใน  
     สถาบันการศึกษานั้นๆ 
  -  สอบถามข้อมูลการท างานของนักเรียน นักศึกษา จากเพ่ือนร่วมชั้นที่มาศึกษาต่อในระดับ 
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

7.3 ระยะที่ 3 
  -  สรุปข้อมูลนักศึกษาที่ศึกษาต่อในสถาบันศึกษาต่างๆ 

-  โทรศัพท์มอบถามข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ศึกษาต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน 
     นักศึกษา และผู้ปกครอง 

 -  สรุปผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ประกอบด้วย 
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 1. ค่าวัสดุในการด าเนินการกิจกรรม   เป็นเงิน  3,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 สามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 9.2 น าข้อมูลบริการให้กับสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานได้รวดเร็ว  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  68 
โครงการ จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจด้านวิชาการ และระบบสื่อสารต่างๆ  จึงท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แตกต่างไป ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯมีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนดี ปฏิบัติดีและควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ในและนอกสถานศึกษาตลอดจนให้ผู้ปกครองและ
นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวเดียวกันส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
รับผิดชอบ     มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระเบียบของ
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ทางราชการ ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน การลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา จึงได้มีการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 
นักศึกษา  และมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นศิษย์ที่ดีของครู 
5.4 เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฏิบัติในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
5.5  มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 หนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษา จ านวน 833 เล่ม 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช้ส าหรับประกอบการเรียนตลอดปีการศึกษา 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา 
 7.2 ด าเนินการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา  
 7.3 แจกจ่ายนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน 
 7.4 ติดตามและสรุปรายงานวิทยาลัยฯ ทราบ 

ระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
      เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าจัดจ้างโรงพิมพ์ในการท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา   
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ทุกคน จ านวน 833 เล่ม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  69 
โครงการ  การบริจาคโลหิตในกิจกรรมการพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกจิ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้านการพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอสนับสนุนกิจกรรม จึง
จัดท าโครงการนี้เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม และรู้จักการให้โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต อีกทั้ง
สนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นแกนน าในการเผยแพร่การบริจาคโลหิตสู่สังคม 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นกิจกรรม พัฒนา และปลูกฝังหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้ ความเข้าใจ เรื่องโลหิตและการบริจาค
โลหิต 
 5.3  เพื่อบริจาคโลหิตของครู นักเรียน นักศึกษา ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือสภากาชาด 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  50  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้บริจาคโลหิตประจ าปี 2563 
      6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับกุศลที่เหล่ากาชาดน าโลหิตไปให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 
      6.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจช่วยเหลือสังคม 
7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ประสานงานกับสภากาชาดไทยเพ่ือนัดวันบริจาคโลหิต  
 7.2 ประสานงานเพ่ือขอใช้สถานที่บริจาคโลหิต 
 7.3 ประสานงานกับสภากาชาดไทยและแจ้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ทราบ 
 7.4 ด าเนินการรับบริจาคโลหิตตามวันที่และเวลาที่ก าหนดไว้ 
 7.5 จัดซื้อป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 
 7.6 รายงานผลการบริจาคโลหิตของจ านวนครู นักเรียน นักศึกษา 
 ระยะเวลา  เดือนธันวาคม  2562 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... ...... 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        2,000      บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ  2,000     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  คณะครู บุคลากรและ นักเรียน นักศึกษาได้รับบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ หรือสภากาชาด 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  70 
โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกจิ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องพยาบาลให้บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลทั้งทางด้านอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยเบื้องต้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยให้มี
สวัสดิการด้านสุขภาพท่ีดีขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ดี 
 5.2  เพื่อให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
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        6.1.1  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับใช้ห้องพยาบาล จ านวน 30 รายการ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยจะได้รับการปฐมพยาบาลที่ปลอดภัย มียา 
       และเวชภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียง 
        6.2.2  การให้บริการด้านงานพยาบาลจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม 
 7.1  ตรวจสอบราคายาและเวชภัณฑ์ 
 7.2  ประสานงานกับพัสดุ ด าเนินการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ 
 7.3  ติดตามผลผลิตที่ได้รับจากการจัดซื้อยาจากงานพัสดุ 
 7.4  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 
 ระยะเวลา ด าเนินการ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์   2562 
 สถานที ่ด าเนินงาน ณ ห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        20,000      บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์       20,000      บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 9.2  เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเหมาะสม 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  71 
โครงการ ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย 

1. ชื่อบุคคล/หน่อยงานรับผิดชอบ        งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร นับเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญมากขึ้น ร้านอาหารซึ่งเป็น
แหล่งปรุงและประกอบอาหาร เพ่ือจ าหน่ายอาหารแก่ผู้บริโภคจึงมีความส าคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ดังนั้นหากร้านอาหารไม่สะอาดหรือปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ จะเป็นสาเหตุให้อาหาร ได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อโรค
หรือสิ่งสกปรก ร้านอาหารก็จะเป็นแหล่งแพร่โรคที่ส าคัญไปสู่ผู้บริโภคได้ 
 ดังนั้นผู้จ าหน่ายอาหารควรให้ความส าคัญในเรื่อง ความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากอาหารไม่สะอาด และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร ในการนี้งาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการร้านอาหารสะอาดและปลอดภัย เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่าย
อาหาร ได้ปฏิบัติและจัดร้านอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้จ าหน่ายอาหาร 
 5.2 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เชิงปริมาณอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้จ าหน่ายอาหาร จ านวน 13 ร้าน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้จ าหน่ายอาหาร จ านวน 13 ร้านได้ปฏิบัติและจัดร้านอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ติดต่อประสานงาน ให้สาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่มาเป็นวิทยากร จ านวน 2 คนให้ความรู้เรื่อง 
      หลักสุขาภิบาลอาหาร 
 7.2 ค่าของขวัญวิทยากร จ านวน 1 คน และค่าไวนิลจ านวน 1 ป้าย 
 7.3 จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม  2563 
 สถานที ่ ด าเนินงาน ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        2,500             บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทน     2,000           บาท 
 2. ค่าวัสดุ       500            บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้จ าหน่ายอาหารมีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 9.2 วิทยาลัยมีร้านอาหารสะอาดและปลอดภัย 
 9.3 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  72 
โครงการ พัฒนาลานมรกต 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง 
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน 
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริการที่เป็นระเบียบส าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการโรงอาหารวิทยาลัยฯ แต่
ขณะนี้เนื่องจากเก้าอ้ีโรงอาหารมีสภาพเก่าและช ารุด ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อปริมาณของ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการโรงอาหาร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณและปรับเปลี่ยนโต๊ะ 
เก้าอ้ี ของโรงอาหารให้ดีขึ้น  
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ิมและปรับเปลี่ยน โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณลานมรกต 
 5.2 เพ่ือพัฒนาโรงอาหารของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  โต๊ะม้าหินอ่อน   จ านวน    5   ชุด 
  6.1.2   วัสดุอื่นๆ  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ได้ปรับปรุงและพัฒนา โต๊ะ เก้าอ้ี ในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ให้ดูสวยงามน่าใช้บริการ 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1  ติดต่อประสานงานให้กับฝ่ายพัสดุ 
 7.2  ตรวจสอบและเช็ครายการโต๊ะ ชุดม้าหินอ่อน ที่ช ารุด 
 7.3  ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชุดม้าหินอ่อน ตามระเบียบพัสดุ 
 7.4  ติดตามผล 
 7.5  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 
 ระยะเวลา  ด าเนินการ  เดือนมีนาคม  2563 
 สถานที ่ ด าเนินงาน ณ ลานมรกตวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรเพิ่มเติม 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  ได้ปรับปรุง เปลี่ยน ชุดม้าหินอ่อน 
 9.2  เพื่อให้มี ที่นั่งเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลากร 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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 โครงการที่  73 
โครงการ การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่อยงานรับผิดชอบ     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้ตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษานั้นๆ อีกทั้งสถิติที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ มี
อัตราการเกิด อุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีนโยบายช่วยเหลือ บรรเทา
ความสูญเสีย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึก ษาอีกทั้งรัฐบาลและโดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุอย่างทั่งถึง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
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 5.2 เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาได้ท าประกันอุบัติเหตุ 
         ทั้งหมด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯจะได้รับการประกันอุบัติเหตุกับบริษัทท่ี 
          ไว้วางใจได้ 
  6.2.2 ได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษา 
 7.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก บริษัทประกันภัย 
 7.3 ประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อท าข้อตกลงการท าประกันอุบัติเหตุ 
 7.4 รวบรวมจ านวนรายชื่อนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากร ส่งให้บริษัท เพื่อท าสัญญาประกันภัย 
 7.5 ติดตามผลการให้บริการของบริษัทประกันภัย ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ 
 7.6  ติดตามและรายผลการด าเนินการ 
 ระยะเวลา ด าเนินการ เดือนพฤษภาคม 2563 
 สถานที่ ด าเนินงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................... 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  270,000  บาท   ประกอบด้วย  
 1. ค่าใช้สอย     270,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรได้ท าประกันอุบัติเหตุ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  74 
โครงการ ซักผ้าปูท่ีนอนผ้าห่มของห้องพยาบาล 

1. ชื่อบุคคล/หน่อยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันห้องพยาบาลมีเตียงนอนเพ่ือใช้รองรับผู้ป่วยจ านวน 4 เตียงโดยมีกับนักเรียน นักศึกษา คณะ
ครู และบุคลากรมาใช้บริการเกือบทุกวัน มีผลท าให้ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม สกปรกไปตามกาลเวลา ดังนั้น
จึงต้องมีการท าความสะอาดโดยการซัก เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคแต่ทางวิทยาลัยยังไม่ได้จัดสรรเงิน
ส่วนนี้ให้ จึงจัดท าโครงการ ค่าซักผ้าปูที่นอนผ้าห่ม ของห้องพยาบาลขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นค่าซักผ้าปูที่นอนผ้าห่มของห้องพยาบาล 
 5.2 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคของห้องพยาบาล 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปรมิาณ 
  6.1.1 มีการซักผ้าปูที่นอนเดือนละ 1 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เตียงพยาบาลปราศจากเชื้อโรค 
  6.2.2 ผู้ใช้บริการมึความม่ันใจในความสะอาดของห้องพยาบาล 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 เขียนโครงการ 
 7.2 วางแผนการด าเนินการ 
 7.3 ด าเนินตามโครงการ 
 7.4 สรุปผลและรายงานผลตามโครงการ 
 ระยะเวลา ด าเนินการ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน  2563 
 สถานที่ ด าเนินงาน ณ ห้องพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น                2,500        บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้สอย     2,500     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากร ได้รับบริการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  75 
โครงการ  การบริจาคโลหิตถวายเป็นมหามงคลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  ด้านที่ 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้านการพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอสนับสนุนกิจกรรม จึง
จัดท าโครงการนี้เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม และรู้จักการให้โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต อีกทั้ง
สนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นแกนน าในการเผยแพร่การบริจาคโลหิตสู่สังคม 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นกิจกรรม พัฒนา และปลูกฝังหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้ ความเข้าใจ เรื่องโลหิตและการบริจาค
โลหิต 
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 5.3  เพื่อบริจาคโลหิตของครู นักเรียน นักศึกษา ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือสภากาชาด 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  50  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้บริจาคโลหิตประจ าปี 2563 
      6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับกุศลที่เหล่ากาชาดน าโลหิตไปให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 
      6.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจช่วยเหลือสังคม 
7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ประสานงานกับสภากาชาดไทยเพ่ือนัดวันบริจาคโลหิต  
 7.2 ประสานงานเพ่ือขอใช้สถานที่บริจาคโลหิต 
 7.3 ประสานงานกับสภากาชาดไทยและแจ้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ทราบ 
 7.4 ด าเนินการรับบริจาคโลหิตตามวันที่และเวลาที่ก าหนดไว้ 
 7.5 จัดซื้อป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 
 7.6 รายงานผลการบริจาคโลหิตของจ านวนครู นักเรียน นักศึกษา 
 ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม 2563 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        2,000       บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ    2,000      บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 คณะครู บุคลากรและ นักเรียน นักศึกษาได้รับบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ หรือสภากาชาด 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  76 
โครงการ  ซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรอกน้ าดื่ม สารกรองน้ าดื่มภายในโรงอาหาร 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3 ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริการน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการโรงอาหารวิทยาลัยฯ แต่ขณะนี้เนื่องจากไส้กรองน้ าดื่มแตกและช ารุด ท าให้เครื่องกรองน้ าดื่มไม่สามารถ
ใช้งานได้ และไม่มีน้ าดื่มบริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการโรงอาหาร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
ซ่อม และเปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม สารกรองน้ าดื่มใหม่ เพ่ือบริการน้ าดื่มและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ผู้ใช้บริการโรงอาหารของวิทยาลัยฯ และได้พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลน้ าดื่มโรงอาหารของวิทยาลัย
การอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือช่วยซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม สารกรองน้ าดื่มโรงอาหาร 
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 5.2 เพ่ือจัดหาและบริการน้ าดื่มที่สะอาดให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาระบบสุขาภิบาลน้ าดื่มโรงอาหารของวิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ได้ซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม สารกรองน้ าดื่ม จ านวน 4 รายการ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขาภิบาลน้ าดื่มโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ให้สะอาดปลอดภัย 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 ติดต่อประสานงานให้ช่างมาตรวจสอบไส้กรองน้ าดื่ม 
 7.2 ตรวจสอบและเช็ครายการไส้กรองน้ าดื่มท่ีช ารุด 
 7.3 ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม ตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 ติดตามผลผลิต 
 7.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 
 ระยะเวลา  เดือนสิงหาคม 2563 
 สถานที ่ ด าเนินงาน ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
   รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 

เป็นเงินทั้งสิ้น      15,000       บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม เป็นเงิน  15,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ปรับปรุง ซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองน้ าดื่ม 
 9.2 เพ่ือให้ได้น้ าดื่มที่สะอาดแก่นักเรียน นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  77 
โครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หน่อยงานรับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
      6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ซึ่งปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คนเราก็มักจะเกิดโรค หรือ ได้รับ
การตรวจเพ่ือจะได้รู้ถึงความผิดปกติต่างๆ เบื้องต้นเพ่ือแก้ไขได้ทันท่วงทีและเป็นนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ให้ทุกสถานศึกษาตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือตรวจสุขภาพร่างกายและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
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 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา 2563  
  6.1.2 รายการที่ตรวจ มีตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและตรวจร่างกายทั่วไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้รู้ถึงพัฒนาการและความสมบรูณ์ของร่างกาย และสามารถแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด   
          ของนักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 จัดจ้างโรงพยาบาลหรือหน่วยงานตรวจสุขภาพมาด าเนินการตรวจสุขภาพ ของนักเรียน นักศึกษาตาม 
       ระเบยีบพัสดุ 
 7.2 จัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 
 7.3 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเพ่ือใช้ในโครงการ 
 7.4 ประสานงานหน่วยตรวจสุขภาพและหน่วยอาสาสมัครรักษาดินแดน 
 7.5 การติดตามผล ติดตามจากสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปีและรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก 
      โรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจสุขภาพ 
 ระยะเวลา ด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2563 
 สถานที่ ด าเนินงาน ณ ใต้อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น        170,075       บาท   ประกอบด้วย 
 1 ค่าจ้างตรวจสุขภาพ   
 2 ค่าวัสดุใช้สอย   
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น 
 9.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 

โครงการที่ 78 
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
      3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะกับผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งข่าวสาร ข้อมูล รายละเอียด 
ของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย ฯ ช่วยสนับสนุนการศึกษา                 
ของบุตรหลาน ก าชับ ดูแลตักเตือนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบเพ่ิมพูนความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนและสังคมสืบไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยให้ผู้ปกครองทราบ 
  5.2 เพ่ือแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ 
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5.3 เพ่ือผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
5.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
5.5 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น  ปวช. 1,2, 3 และ  ปวส. 1,2  เข้าร่วมประชุม                          
               ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562      จ านวน      1,500  คน   
   6.1.2 ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช. 1, 2, และ  ปวส. 1, เข้าร่วมประชุม      
              ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      จ านวน   1,000  คน  
  6.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา ใหม่ ระดับชั้น  ปวช. 1 และ  ปวส. 1  เข้าร่วมประชุม                          
               ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563       จ านวน      1,000  คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยฯ โดยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการทั้ง ๔ ฝ่าย                    
และทราบผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียน  นักศึกษาในความปกครองจากครูที่ปรึกษา  เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาให้บุตรของตนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 
  7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  7.1.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  7.1.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
  7.1.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  ระยะเวลา ตุลาคม  พ.ศ. 2563   
 สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

7.2 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 
7.2.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

  7.2.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  7.2.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
  7.2.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  ระยะเวลา เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 
7.3.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

  7.3.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  7.3.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
  7.3.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  ระยะเวลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น       35,000      บาท   ประกอบด้วย 
การด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 
 8.1 ค่าป้ายไวนิล   1,000  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุด าเนินงาน  11,000  บาท 
 รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
การด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 
 8.1 ค่าป้ายไวนิล   1,000  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุด าเนินงาน  11,000  บาท 
 รวมทัง้สิ้น 12,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
การด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 
 8.1 ค่าป้ายไวนิล   1,000  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุด าเนินงาน  10,000  บาท 
 รวมทั้งสิ้น 11,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ 
และร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  นักศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการกวดขัน                 
นักเรียนให้สนใจการเรียน 
 9.2 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการได้พบปะผู้ปกครอง    เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ  
 9.3 ได้เสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 79 
โครงการ เครือข่ายผู้ปกครอง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
      3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากหลายประการ ดังนั้น ทางงานครูที่ปรึกษาได้ท าโครงการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา ร่วมกัน
กับทางเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และติดตามผู้เรียนที่ออกลางคัน
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของอาชีวศึกษาต่อไป   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือติดตามผู้เรียนที่ออกลางคัน 
 5.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 5.3 เพ่ือหาแนวทางลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลดปัญหาเด็กออกกลางคัน ได้ร้อยละ 10 ต่อปี 

6.1.2  จัดส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงให้แก่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 
100  
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคันและได้แนวทางในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
  6.2.2 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา 
  6.2.3 ช่วยส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  7.1.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  7.1.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
  7.1.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  7.15 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียน ละ 1ครั้ง  
 ระยะเวลา 1ตุลาคม  พ.ศ. 2562 – 30 กันยาน 2563 
 สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น      5,000     บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   
 1. ค่าวัสดุด าเนินงาน    5,000 บาท 

หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ครูที่ปรึกษากับเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนทั้งที่
เป็น กลุ่มเสี่ยง และติดตามแก้ปัญหา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่เกิดปัญหาการออกกลางคัน  ได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 80 
โครงการอบรมครูเพื่อโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องพบครูที่ปรึกษา เพ่ือดูแลติดตาม ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเรียน และความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาปีการศึกษาประกอบกับปัจจุบัน
วิทยาลัย ฯ มีครูใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาดังนั้น งานครูที่ปรึกษาจึงเห็นสมควรได้
จัดท าโครงการฝึกอบรมครูเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองทั้งในด้านการ
เรียนและความประพฤติท่ีพึงประสงค์รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในระบบงานครูที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการลดปัญหาการอกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาได้อีกหนึ่งทาง   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครูได้ท าหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาให้มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพ
ของนักเรียน นักศึกษา จนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้      

5.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าหน้าที่ของครูที่ปรึกษาให้มากยิ่งข้ึน     
5.3 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

 5.4 เพ่ือพัฒนาและปลูกจิตส านึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ     
  6.1.1 ครูที่เข้ารับการอบรม จ านวน 120 คน     

6.2 เชิงคุณภาพ     
   6.2.1สามารถพัฒนาและปลูกจิตส านึกให้ครูตระหนักและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริงท าหน้าที่ใน
การให้ค าปรึกษาท าให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการและลดปัญหา
การออกกลางคัน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการ    

7.2 จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน    
7.3 ด าเนินการตามกิจกรรม    
7.4 สรุปรายงานผล    
7.5 จัดท ารูปเล่มส่งส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2562- เดือนสิงหาคม 2563    
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคันได้ร้อยละ 10  
 9.2 เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาได้ติดตามผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างใกล้ชิด 
 9.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาในการดูแลผู้เรียน    
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ   
  10.2 ประเมินผลขณะด าเนินโครงการ   

10.3 ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ  
 10.4 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 81 
โครงการเชิดชูครูด ี

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษา 
                  ด้านที่ 3  ด้านการบริการจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยมีเปอร์ เซ็นต์สูงมากขึ้น ดังนั้น ครูที่
ปรึกษามีความส าคัญมากในการดูแลให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
ซึ่งภาระหน้าที่ของครูที่ปรึกษาต้องเสียสละเวลาอุทิศตนเพ่ือให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูที่ปรึกษาในวิทยาลัย   
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5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  5.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูที่ปรึกษา 
  5.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับครูที่ปรึกษา 
  5.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูที่ปรึกษาในวิทยาลัย  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

            6.1.1 ครูที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้นร้อยละ 60  
            6.1.2 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ลดลงร้อยละ 10 
          6.2 เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 ครูที่ปรึกษาได้รับการยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  
          และสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการ    

7.2 จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน    
7.3 ด าเนินการตามกิจกรรม    
7.4 สรุปรายงานผล    
7.5 จัดท ารูปเล่มส่งส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา    
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2562- เดือนสิงหาคม 2563    
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น      5,000     บาท   ประกอบด้วย 

1. ค่าใช้สอย  5,000    บาท    
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การ                 
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.4 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 82 
โครงการ การบริการวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                  ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินการบริการวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เป็นนโยบายก าหนดให้วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกรร่วมแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการขจัดความยากจนในระดับจังหวัดโดยร่วมมือกับอาชีวศึกษาจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้
ยากจนให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาอาชีพเดิม หรือสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งรายจ่ายที่ลดลงจา
การรับบริการตามกิจกรรมที่ก าหนดโครงการ และเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ในการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมทุกๆ ด้านตาม
สภาพการณ์และตามศักยภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลทางการปรับภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร นักเรียน
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นักศึกษาในสายตาของสังคม ท าให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อสังคม มีจิตส านึกบริการ
ผู้อ่ืน และเพ่ือการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข    
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาชีพในการบริการสังคม     

5.2 เพ่ือให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน      
5.3 เพ่ือให้สังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา      
5.4 เพ่ือสนองนโยบาย ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
5.5 เพ่ือความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4    
5.6 เพ่ือความสอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯและพันธกิจที่ 4 ให้บริการทางวิชาการและทักษะอาชีพ

โดย ประสานงานกับชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ       
  6.1.1  ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ได้ไม่น้อยกว่า  
             2 ครั้ง       
  6.1.2  ประชาชนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 150 คน       
 6.2 เชิงคุณภาพ       
  6.2.1 ครู นักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริการสังคม และเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน  
          วิธีสอนจากการฝึกปฏิบัติงานจริง ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ตามที่ก าหนด   
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงนิ   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น ............100,000.............................................บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้สอยค่าวัสดุ   10,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1 ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ    
  9.2 ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 150 คน   
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 83 
โครงการ อาชีวะอาสาบริการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ                 
ในการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมทุกๆ ด้านตามสภาพการณ์และตามศักยภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลทางการปรับภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร นักเรียนนักศึกษาในสายตาของสังคม ท าให้
นักเรียน นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อสังคม มีจิตส านึกบริการผู้อ่ืน และเพ่ือการปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่าง มีความสุข    
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาชีพในการบริการสังคม     
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5.2 เพ่ือให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน      
5.3 เพ่ือให้สังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา      
5.4 เพ่ือสนองนโยบาย ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
5.5 เพ่ือความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4    
5.6 เพ่ือความสอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯและพันธกิจที่ 4 ให้บริการทางวิชาการและทักษะอาชีพ

โดยประสานงานกับชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ       
  6.1.1  ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ได้ไม่ 
           น้อยกว่า 2 ครั้ง       
  6.1.2  ประชาชนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 150 คน       
 6.2 เชิงคุณภาพ       
  6.2.1 คร ูนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริการสังคม และเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน  
          วิธีสอนจากการฝึกปฏิบัติงานจริง ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ตามที่ก าหนด   
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1 ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล   
  9.2 ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 150 คน   
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 84 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ดิจิทัลชุมชน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา ขอจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล เพ่ือด าเนินการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพ่ือให้
ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รูว้ิธีการใช้ การดูและรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ICT ตลอดจนสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีศูนย์
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การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จ านวน 14 ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน ในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ให้รู้วิธีใช้งาน การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ สามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆได้ 

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และ พัฒนาทักษะ  
5.3 เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน

ชุมชน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จ านวน 14 ศูนย์ ในจังหวัดสงขลา  
6.1.2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จ านวน 214 เครื่อง  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไป     
        ปฏิบัติงานในชุมชน 

 6.2.2 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี  
                            ความสามารถ มีประสบการณ์ สมรรถะนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบ     
                            อาชีพอิสระ 
  6.2.3 ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ตามที่ก าหนด   
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 จัดตั้งกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพ่ือบริหารซ่อมแซม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ใน ศูนย์การ 
เรียนรู้ ICT ชุมชน ในจังหวัดสงขลา 14 ศูนย์ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 214 เครื่อง ประชาชนได้รับความรู้และ
ทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 9.2 ครูและนักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 85 
โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center Thailand 4.0) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
        3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
        พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
        ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลมีนโยบายให้บริหารด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 
2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน  
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 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
1)บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และ
อ่ืนๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการส ารวจ
อาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน านักเรียน 
นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชนอันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ ช่างชุม
สามารถ  ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนได้ พร้อมทั้งยกระดับฝีมือช่างชุมชน  
 5.2  สร้างเครือข่ายความรวมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา พัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน        

5.3  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน 

5.4  เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
ที ่ รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1 ศูนย์ ด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดี
ขึ้นไป 

2 คร ู ทุกสาขาวิชา ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work Integrated Leaning : WIL) 
สร้างจิตอาสาน าวิชาชีพบริการวิชาชีพชุมชน 

3 นักเรียน นักศึกษา 100 คน/ศูนย์ นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) น า
วิชาชีพไปบริการชุมชน 

4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม 200 คน/ศูนย์ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพ่ือลดค่าใช่จ่ายในการ
ซ่อม 

5 ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 
 
ช่างชุมชน 

100 คน/ศูนย์ 
 

5 คน/ศูนย์ 

สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้การ
เป็นผู้ประกอบการ 
ช่างชุมชนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
สร้างอาชีพ 

6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์/ศูนย์ ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม เพื่อขยายโอกาสใน
การเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐานการรับรอง
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คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
7 หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน/ศูนย์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการค่าเฉลี่ย 

3.51 ขึ้นไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ตามที่ก าหนด   
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนใน 1 อบต.ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 200 คน ได้รับความรู้และ
ทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
 9.2 ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า  5 คน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุง
และ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ       

9.3 มีการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย อบต. ละ 1 รายการ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ระหว่างการด าเนินโครงการ  ประเมินผลโดยคณะกรรมการฝ่ายประเมิลผลโครงการ ร่วมกับ   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 

10.2 เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ประเมินผลโดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ ร่วมกับ                                       
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
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โครงการที่ 86 
โครงการ สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

เป็นโครงการที่สอดคล้องการด าเนินงานในกิจกกรมที่ 7 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหมายเลข  7-90110-009 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
        3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
        พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
        ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยทรงเน้นไปที่การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  มีความตระหนักถึงความส าคัญในการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชโดยตลอด 



232 

 วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักที่จะด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  ได้ท าโครงการส ารวจพันธุกรรมพืชในวิทยาลัยเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลพรรณพืชในวิทยาลัยฯและ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
ให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของพรรณพืช  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญยิ่ง
ของชาติ  อันจะน าไปสู่การเกิดจิตส านึกในการหวงแหนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยฯ  โดยด าเนินการให้เป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืช
ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น  ไม้เทพทาโร  ไม้หลาโอน  และพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของภาคใต้  จัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของวิทยาลัย  พันธุ์พืชที่ท าการเก็บรวมรวบไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ มี
ชีวภาพและกายภาพโดยมีการสัมผัส  การเรียนรู้  การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม  การเสริมสร้างปัญญาและภูมิ
ปัญญาอีกด้วย   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือท าสวนพฤกษศาสตร์พรรณพืชเป็นการเก็บรวบรวมพรรณพืชในถิ่นอาศัยในภาคใต้ 
5.2 เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูล  ชื่อ  ลักษณะ  และประโยชน์พรรณพืช 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน   นักศึกษา  ครู  และบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณพืช 
5.4 เพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4    
5.5 เพ่ือความสอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯและพันธกิจที่ 4 ให้บริการทางวิชาการและทักษะอาชีพ

โดยประสานงานกับชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยฯบนเนื้อที่จ านวน  50  ตารางเมตร 
  6.2.2 ป้ายชื่อชนิดของพรรณพืชที่มีอยู่ในวิทยาลัยฯจ านวนมากกว่า  50  ชนิดขึ้นไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าของพรรณพืชต่างๆ 
  6.2.2 ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคคลทั่วไป 

 6.2.3  นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไปเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช  หวงแหน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ระยะเวลา 1 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563  
 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1  วิทยาลัยฯได้มีพรรณพืชถิ่นอาศัยในภาคใต้ในวิทยาลัย 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา และครู ได้ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 9.3  บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการของวิทยาลัยฯได้รู้จักพรรณพืชถิ่นอาศัยในภาคใต้มากขึ้น 
 9.4  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคคลทั่วไปเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช  หวงแหนและเห็น
คุณค่าของพรรณพืช 
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 9.5 ได้บูรณาการเรียนรู้ของชมรมวิชาชีพในวิทยาลัยฯ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชกา 
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โครงการที่ 87 
โครงการ โครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
        3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
        พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
        ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่ 3  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น    จันทร์ตรี  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร  
และอยู่ในพ้ืนที่ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชาชนและนักเรียนขาดโอกาสในการด ารงชีวิต วิทยาลัยฯ 
ได้ร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น    จันทร์ตรี  ในการพัฒนาโรงเรียนโดย
การ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องเล่น และซ่อมห้องน้ าของโรงเรียน  
  ในการนี้วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือเป็นการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการเป็นอยู่ของนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ด้วย  



235 

 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาชีพในการบริการสังคม 
5.2  เพ่ือให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น      
5.3  เพ่ือให้สังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
5.4  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้ดีขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ       

 6.1.1 ครู นักเรียน เข้าร่วมการพัฒนาจ านวน 30 คน 
 6.1.2 ความพึงพอใจของนักเรียน และชุมชน อยู่ในระดับมาก(3.50)ข้ึนไป 
 6.1.3 ครู นักเรียน สามารถเข้าพัฒนาโรงเรียน ตชด.ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ครู นักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริการสังคม และเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน วิธี     
        สอนจากการฝึกปฏิบัติงานจริง ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา  
6.2.2  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี ความสามารถ                            
         มีประสบการณ์ มีสมรรถะนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และ   
         ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น    จันทร์ตรี    
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1  ครู นักเรียน เข้าพัฒนาโรงเรียนในส่วนต่างๆ ได้ส าเร็จตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
 9.2  โรงเรียนต ารวจตระเวนแดนได้มีความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 88 
โครงการ การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศกึษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
        3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
        พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
        ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
                  ด้านที่  4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กาจัดการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะการศึกษาด้านงานอาชีพ จากการส ารวจปัญหาการจัดการศึกษาเบื้องต้นของวิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร      ในปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน คือ การลด
ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากหลายประการ                             
  ดังนั้น ทางงานครูที่ปรึกษาได้ท าโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหา
แนวทางในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของอาชีวศึกษาต่อไป   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือหาแนวทางลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
 5.3  เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตัวเอง สังคมและ
ประเทศ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคัน ได้ร้อยละ 10 ต่อปี 
   6.1.2 เยี่ยมบ้านและจัดส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงให้แก่ 
         ผู้ปกครอง  ร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคันและเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวะของสถานศึกษา 
  6.2.1 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 7.3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ระเวลา ตุลาคม  2562  - กันยายน  2563 
 สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคันได้ร้อยละ 10 ต่อปี 
 9.2 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 9.3 สามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตัวเอง สังคมและประเทศ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 



    

                         สรุปโครงการฝ่ายวิชาการ 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม.ระยะ

สั้น 
ค่าพัฒนา
กิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ 
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

1 โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - 10,000.00 2/3 238  

2 โครงการนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน ติดตามการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการน าหลักสูตร
ที่พัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการ
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 240 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ
และติดตามการ
น าไปใช้ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - 15,000.00 2/1,2 242  

4 โครงการจัดซื้อ
หนังสือเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - 2,887,560.00 - 2/1,2 245  

5 โครงการสอนปรับ
พ้ืน 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 247 จัดเก็บจาก
นักเรียน 

6 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

10,000.00 - - - 1/1,2 249  

7 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 145,428.00 - - 1/1,2 251 แบ่งเป็นเบิก
จากพักเบิก 
62 ยอด

24,182 บาท 
และเบิกจาก
งบ 63 ยอด
121,246 

บาท 



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม.ระยะ

สั้น 
ค่าพัฒนา
กิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ 
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

8 โครงการสัปดาห์
วิชาการ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 80,000.00 - 20,000.00 1/1,2 253  

9 โครงการศึกษาดู
งานของนักเรียน
นักศึกษา 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 252,835.00 - - 1/3 255  

10 โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 66,620.00 - - 3/2 257  

11 โครงการ SEACAN 
WAR OF STEEL 5 
การแข่งขันหุ่นยนต์
ต่อสู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 45,080.00 - - 3/2 260  

12 โครงการหุ่นยนต์ซู
โม่ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- 7,000.00 - - 3/2 262  

13 โครงการจัดหา
ผู้ช านาญการสอน
วิชาภาษาจีนและ
วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 265 จัดสรรที่
ค่าตอบแทน
รายชั่วโมง 

74,800 บาท 

14 โครงการว่าจ้าง
ผู้ช านาญการใน
ต าแหน่งครูพิเศษ
สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 268 จัดสรรที่
ค่าตอบแทน
รายชั่วโมง 

15 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดย
ครูต่างชาติ 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 271 จัดสรรที่ค่า
ใช่จ่าย
ประจ า 
ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

16 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ภาคฤดู
ร้อน 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - - 2/1,2 273 จัดเก็บจาก
ผู้เรยีน 

 
 



    

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม.ระยะ
สั้น 

ค่าพัฒนา
กิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ 
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

17 โครงการสะพาน
เชื่อมโยงการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับการ
จัดการอาชีวศึกษา 
ตามนโยบายการ
เชื่อมโยงการศึกษา
ระดับ สพฐ.กับ
ระดับ สอศ. 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- - - 10,000.00 2/1,2 275  

18 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

งานวัดผลฯ - - - 30,000.00 2/2 278  

19 โครงการสอบ
คัดเลือกนักเรียน
ระดับ ปวช. และ
นักศึกษาระดับ 
ปวส.เข้าใหม่ น้อม
น าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานวัดผลฯ - - - 15,000.00 1/2 280  

20 โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานวัดผลฯ - - - 10,000.00 1/1 282  

21 โครงการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา 

งานวัดผลฯ - - - - 1/1 284 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

22 โครงการลงนาม
ความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ 

งานทวิภาคี - - - 6,110.00 2/1 286  



    

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม.ระยะ

สั้น 
ค่าพัฒนา
กิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ 
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

23 โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

งานทวิภาคี - - - 15,000.00 2/1 288  

24 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

งานทวิภาคี - - - 5,500.00 2/2 290  

25 โครงการปฐมนิเทศ
และสัมนานักเรียน 
นักศึกษาฝีกงานใน
สถานประกอบการ 

งานทวิภาคี - - - 15,000.00 2/2 292  

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการ
สอน 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

- - - 10,000.00 2/2 294  

27 โครงการอบรม
หลักสูตรร่วมกับ
สถาบันคุรุพัฒนา 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

- - - 60,000.00 2/2 296  

28 โครงการปรับปรุง
ล าโพง เครื่องเสียง 
และระบบไฟฟ้า 
ห้องประชุม 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

- - - 59,400.00 2/2 298  

29 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงาน 

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

- 46,700.00 - - 2/2 300  

30 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

- 66,000.00 - - 2/2 302  

31 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

- 15,000.00 - - 2/2 304  

 



    

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม.ระยะ
สั้น 

ค่าพัฒนา
กิจกรรม
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ 
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
ของ

สถานศึกษา 

หน้า หมายเหตุ 

32 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์แผนก
การบัญชีร่วมกับ
แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

แผนก
วิชาการ
บัญชี 

- - - - 2/2 306 จัดสรรที่
ค่าใช้จ่าย
วัสดุฝึก 

แผนกวิชา
บัญชี 

27,000 
33 โครงการเสริมทักษะ

การตอกลายหนัง 
แผนกวิชา
หัตถกรรม 

- - - 15,415.00 2/2 308  

34 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เตาอบ 

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

- - - 42,000.00 2/3 310  

35 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง 
ซีลปากแก้ว
อัตโนมัติ  

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

- - - 13,375.00 2/3 312  

36 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เก้าอ้ีและตู้
เก็บเอกสาร 

แผนก
วิชาการ
โรงแรมฯ 

- - - 8,200.00 2/3 314  

37 โครงการจัดซื้อจักร
เย็บผ้าเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน 

แผนกวิชาค
หกรรม
ศาสตร์ 

- - - 24,.000 2/3 316  

38 โครงการฝึกทักษะ
การจัดดอกไม้ในพิธี
ต่างๆ 

แผนกวิชาค
หกรรม
ศาสตร์ 

- - - 12,000.00 2/2 318  

39 โครงการอบรม
ทักษะการใช้ชีวิตใน
วัยรุ่น 

แผนก
วิชาการ
ตลาด 

- - - - 2/2 320 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

40 โครงการ จัดท าคู่มือ
นักเรียน - นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

งานทวิภาคี - - - 48,000.00 2/2 322  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000.00 714,663.00 2,877,560.00 444,000.00    
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โครงการที่ 89 
โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
               ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ       
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ก าหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน โดยท าหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จึงได้จัดให้มีโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนและรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับชั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ   (Do) 
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กับครูทุกคน 
  - บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
   - แลกเปลี่ยนความรู้  
 7.3 ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
       - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินกา 
 7.4 ขั้นรายงานผล  (Action) 
 7.5 สรุปและรายงานผลโครงการ 
     ระยะเวลา เดือนกันยายน 2562 – ตุลาคม 2563 
     สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 

  1. ไวนิล   1,800 บาท 
 2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  5,200 บาท 
  3. ค่าอาหารว่างเละเครื่องดื่ม 1,500 บาท 
  4. ค่าอาหารกลางวัน  1,500 บาท 
หมายเหตุ  :   1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามคาใชจายจริง 

                  2.  กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ  
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โครงการที่ 90 
โครงการ นิเทศการจัดการเรยีนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

และการน าหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถานปรกอบการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน            
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
               ในและต่างประเทศ 
      พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
               น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
      พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ประกอบด้วยสถาบันการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาท่ีน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาบุรณาการในการจัดการเรียนการสอน  

ดังนั้นการนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 5.2 เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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5.3 เพ่ือติดตามการน าหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถานปรกอบการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
  6.1.2 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ 
                             เรียนการสอน 
  6.1.3 ครูทุกคนการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ 

                        เรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศในด้านต่างๆ มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 80% 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กับครูทุกคน 
  - บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
  - แลกเปลี่ยนความรู้ นิเทศการสอนแต่ละแผนกวิชา 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.3 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
      ระยะเวลา   เดือน ภาคเรียนที่ 1 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
      สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลการนิเทศมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 9.2 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 91 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรร่วมการสถานประกอบการและติดตามการน าไปใช้ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน            
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
                ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
                น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสอดคล้องตามหลัก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะบรรลุ
วัตถปุระสงค์สูงสุด สถานศึกษามีภารกิจหลัก ในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ และการวิจัยทางการศึกษา โดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ โดยได้จัดท าโคร งการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านได้อย่างดียิ่ง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
 5.2 ติดตามการน าหลักสูตรพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการไปใช้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ทุกแผนกมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและมีการน าหลักสูตรที่พัฒนา 
          แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 หลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบ 3 ด้าน คือ ด้าน 
                            ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กับครูทุกคน 
  - บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ(Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม   –   มิถุนายน  2562 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา     อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 

เป็นเงินทั้งสิ้น    15,000    บาท    ประกอบด้วย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมง x 1,200 บาท  เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน   เป็นเงิน 2,500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 

 4. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน   เป็นเงิน 2,800 บาท 
 หมายเหตุ  : 1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง 
   2. กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะ   ในระดับ ปวช.  และ ระดับ  ปวส. 
 9.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ออกไปได้ 
 9.3 ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  และสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตาม
สมรรถนะอาชีพที่เป็นปัจจุบัน 
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 9.4 ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพ   และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ  
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โครงการที่ 92 
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีมีความมั่นใจในการใช้สอนการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซึ้อหนังเรียนครบทุกรายวิชา ทุกแผนก 
 5.2 เพ่ือจัดหาหนังสือเรียนเสริมส าหรับนักเรียน 
 5.3 เพ่ือจัดกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
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 5.4 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรต่อ 
กระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ทุกแผนกได้รับหนังสือครบ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
  - จัดกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
  สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,887,560 ได้แก่ 
 1. ค่าหนังสือเรียนฟรี  งบประมาณ 2563     2,877,000   บาท 
 2. ค่าหนังสือเรียนฟรี งบประมาณพักเบิกปี 2562               10,560.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีหนังสือเรียนทันต่อการเปิดภาคเรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ  
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โครงการที่ 93 
โครงการ สอนปรับพื้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสอดคล้องตามหลัก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพแต่เหตุด้วยนักเรียนมาจากโรงเรียนต่างๆ มี
ความต่างระดับแตกต่างกันท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยยากล าบาก 
 ดังนั้นจึงจัดโครงการสอนปรับพ้ืนให้แก่นักเรียนในระดับปวช .1 เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานให้สามารถเรียน
ได้ทันกันและง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน 
 



248 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือสอนปรับพื้นให้กับนักเรียนใหม่ 
  5.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการสอนปรับพ้ืน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนใหม่ในระดับ ปวช.1 เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการสอนปรับพ้ืนอยู่ในระดับดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - จัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนนักเรียนใหม่ 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จัดเก็บค่าใช่จ่ายจากนักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะ   ในระดับ ปวช.  และ ระดับ  ปวส. 
 9.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ออกไปได้ 
 9.3 ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  และสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตาม
สมรรถนะอาชีพที่เป็นปัจจุบัน 
 9.4 ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพ   และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
10. การติดตามและประเมินผล   
  10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  94 
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดและตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา  มีความเป็นเลิศทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน-นักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  และน าไปสู่
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 
 5.2 เพ่ือทดสอบถึงความเป็นเลิศทางปฏิบัติการวิชาชีพ 
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 5.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ที่จะเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาคต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น  รวมฝกอบรมอาชีพเพ่ือรับการแขงขันทักษะ  3  รายการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ฝกอบรมอาชีพเพ่ือรับการแขงขันทักษะ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ   (Do) 
  - ด าเนินการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น  
 7.3 ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล  (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 7.5 ระยะเวลา 
  - เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 7.6 สถานที่ 
  - วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จังหวัดสตูล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 

  1. ค่าเดินทางไปราชการ  8,000 บาท 
  2. ค่าวัสด ุ            2,000  บาท 
หมายเหตุ  :      1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามคาใชจายจริง 

                  2. กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  95 
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และ 2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดและตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา  มีความเป็นเลิศทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน-นักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  และน าไปสู่
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลต่อไป 
 ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใน
ระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการรองรับในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือจัดท าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ทุกแผนกวิชามีการจัดแข่งขันทักษะเพ่ือคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของ
          สถานศึกษา  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของสถานศึกษา และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไป
          แข่งขันระดับภาคต่อไป   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 
  - แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด 
  - แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค 
  - แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - ประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    145,428.00  บาท  ได้แก่  
 1. เบิกจากงบค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณ 2563            121,246.00  บาท 
  - ค่าวัสดุใช้สอย 
 2. เบิกจากงบค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พักเบิกงบประมาณ 2562      24,182.00      บาท 
  - ค่าวัสดุใช้สอย 
 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  96 
โครงการ สัปดาห์วิชาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และ 2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ  ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด  และตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา  มีความเป็นเลิศทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน และจัดแนวทางผลงานของสถานศึกษา  เป็นการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมอาชีพอิสระอาชีพสู่องค์กร
ธุรกิจและตลาดแรงงาน  สู่สายตาประชาชน  จึงได้จัดให้มีสัปดาห์วิชาการข้ึน 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของนักศึกษา แผนกต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือทดสอบคุณภาพการเรียนการสอน โดยจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 5.3 เพ่ือจัดนิทรรศการทางวิชาชีพของสาขาต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก 
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5.4 เพ่ือสาธิตและจ าหน่ายผลผลิตของนักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมฝึกอบรมอาชีพ  จ านวน  1,500  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกต่าง จ านวน 18 แผนกวิชา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรม 108 อาชีพ 
  - จัดแสดงดผลงานของแผนวิชา 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... ...... 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000  บาท  ได้แก่ 
 1. กิจกรรมวิชาการ และ จัดแสดงผลงานของแผนกวิชา 80,000 บาท   
 

 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
 1. กิจกรรม 108 อาชีพ   เป็นเงิน 20,000 บาท 
  หมายเหตุ  :  1. ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง 
 .       2. กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  97 
โครงการ ศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                ด้านที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ท าตามนโยบายการจัดการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการของนักเรียน  นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 2 เพ่ือแนะน าอาชีพการเรียนรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและมองเห็นงานในอนาคตจากการศึกษาวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกร  จึงก าหนดให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชาได้ด าเนินการน านักศึกษา  นักศึกษาใหม่ เข้า
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการทุกแผนกวิชา 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือน านักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ศึกษาดูงาน 
 5.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน-นักศึกษา ชั้น ปวช1. และ ปวส.1  ทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระดับความพึงพอใจในระดับ ด ี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - นักเรียน นักศึกษา ดูงาน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
    ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563 
    สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    252,835.00  บาท  ได้แก่ 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล    
 2. สาขาวิชาเครื่องมือและซ่อมบ ารุง      
 3. สาขาวิชาไฟฟ้า            
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์           
 5. สาขาวิชาก่อสร้าง           
 6. สาขาวิชาโลหะการ            
 7. สาขาวิชาการบัญชี    
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    
 9. สาขาวิชาการตลาด    
 10. สาขาวิชาคหกรรม    
 11. สาขาวชิาโรงแรมและการท่องเที่ยว  
  - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  
  หมายเหตุ  :  1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง 
 .       2.  กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  98 
โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดและตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา  มีความเป็นเลิศทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน-นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  และน าไปสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลต่อไป 
 ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์  ใน
ระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการรองรับในการประกวดและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติต่อไป 
5.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ทุกแผนกมีโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระดับความพึงพอใจในระดับ ด ี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - คัดเลือตัวแทน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2562 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 66,620  บาท  ได้แก ่

8.1  สาขาวิชาเครื่องกล           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.2  สาขาวิชาเครื่องมือและซ่อมบ ารุง       2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.3  สาขาวิชาไฟฟ้า            2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.4  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.5  สาขาวิชาก่อสร้าง           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.6  สาขาวิชาโลหะการ           1 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.7  สาขาวิชาการบัญชี           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.8  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
8.9  สาขาวิชาการตลาด           2 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000  บาท 
8.10 สาขาวิชาคหกรรม           1 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.11  สาขาวชิาโรงแรมและการท่องเที่ยว          1 โครงการๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.12 ค่าวัสดุด าเนินงาน          เป็นเงิน 5,120 บาท 
8.13 ค่าถ่ายเอกสาร           เป็นเงิน 4,500 บาท 
            รวม     เป็นเงิน 66,620บาท 

  หมายเหตุ  :  1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง 
 .      2.  กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม   
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 99 
โครงการ SEACON WAR OF STEEL 5  การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้  ประจ าปีการศึกษา 2563  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจารุวรรณ  มากชิต  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
นายพุทธิพงศ์  อุยยะพัฒน์        แผนกอิเล็กทรอนิกส์.  
นายสุภัทรชัย  สมพหรม        แผนกอิเล็กทรอนิกส์.       

 นักเรียนจ านวน 3 คน  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
4.หลักการและเหตุผล  
 ซีคอนสแควร์ จับมือ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็ปซี่ จัดการแข่งขัน “SEACON WAR OF 
STEEL การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท 
ช่วงเดือนมกราคม 2563 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ทุกปี ดังนั้นทางกลุ่มจึงศึกษาข้อมูล
และท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือที่จะท าหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขัน 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้ 
5.2 เพ่ือน าหุ่นยนต์ต่อสู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 หุ่นยนต์ต่อสู้ 1  ตัว 
6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 หุ่นยนต์ต่อสู้เข้าร่วมการแข่งขัน    
7. ข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    ตค.  62 
2 ด าเนินการออกแบบและจัดซื้ออุปกรณ์    ตค.  62 
3 ด าเนินการจัดท าเครื่อง และทดสอบ    พย.  62 
4 เก็บข้อมูล จัดท ารายงายการวิจัย    ธค.  62 
4 เข้าร่วมการการประกวด      มค. 63 
5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ     มค. 63 

  
 สถานที่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,080  บาท  ได้แก ่
 1. คา่วัสดุ                 10,000.00    บาท 
 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู     จ านวน 2 คน  คนละ 240 บาท   จ านวน  7  วัน  =  3,360 บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน    จ านวน 3 คน  คนละ 240 บาท   จ านวน  7  วัน  =  5,040 บาท 
 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ    จ านวน 1 คน  คนละ 240 บาท   จ านวน  7  วัน  =  1,680 บาท 
 5. ค่าท่ีพักครู+พนักงานขับรถ จ านวน 3 คน   คนละ 600 บาท  จ านวน  5  วัน  =  9,000 บาท 
 6. ค่าที่พักนักเรียน  จ านวน 3 คน   คนละ 400 บาท  จ านวน  5  วัน  =  6,000  บาท 
 7. ค่าน้ ามันรถ                =  10,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ครู ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประจ าปี 2563  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 100 
โครงการ หุ่นยนต์ซูโม่ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
   1. นางจารุวรรณ มากชิต   ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   2. นายธีรชัย มากชิต   ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   3. นายอดินันต์ สะแต   ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 4. นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์  ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   5. นายสุภัทรชัย สมพรหม  ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   6. นางกัลยา  ราชเล็ก   ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   7. นายณัฐรัชต์ ลิ่มชูนพรัตน์  ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   8. นายอดิศร ซ้ายขวัญ  ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   9. นายณัฐพล สินธโร   ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   10. นักเรียน – นักศึกษา    แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันหุ่นยนต์  เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  คิดเป็นท าเป็น
และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้  โดยอาศัยความรู้และทักษะจากการเรียนในชั้นเรียนมาสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์และเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน -นักศึกษา ได้พัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้มีความรู้ความเชียวชาญขั้นสูง  รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงวิทยาการทันสมัย  และสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในอนาคต 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี
สอบ และการประกันคุณภาพภายใน นักเรียน-นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์  รู้จัก
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างหุ่นยนต์  มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อวิชาชีพมากขึ้น  และที่ส าคัญนักเรียน -
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้  ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ชมรมโรโบติกส์  คระวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์  จึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันพร้อมทั้งจัดนิทรรศการทางด้านหุ่นยนต์ขึ้นทุกปี  เพ่ือให้
บุคคลที่มีความสนใจได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแข่งขัน  ในงาน วิศวฯ มอ. 

นักเรียน-นักศึกษา  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  มีความ
สนใจการแข่งขันหุ่นยนต์ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563  จึงได้จัดท าโครงการหุ่นยนต์ซูโม่  เพ่ือไปเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ซูโม่  จ านวน  2 วัต 
 5.2 เพ่ือทดสอบการท างานและสมรรถนะของหุ่นยนต์ซูโม่ที่สร้างขึ้น 
 5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหุ่นยนต์ของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรให้เป็นที่รู้จัก 
 5.4 เพ่ือด าเนินการจัดท าหุ่นยนต์ซูโม่  เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานวิศวฯ มอ .วิชาการ 6 3 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดท าหุ่นยนต์ซูโม่ 
  6.1.2 หุ่นยนต์ซูโม่  จ านวน 2 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู นักเรียน-นักศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการก าลังคน
ภาคอุตสาหกรรมโดยกระบวนการจัดการองค์ความรู้และวิจัย 
  6.2.2 แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวะและเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ชุมชน สถานประกอบการเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
  6.2.3 เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหุ่นยนต์ 
 3. ด าเนินการออกแบบและจัดซื้ออุปกรณ์ 
 4. ด าเนินการจัดท าหุนยนต์ และทดสอบ 
 5. เข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.สรุปผลด าเนินงานโครงการ 
 ระยะเวลา เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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 สถานที่ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น          7,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ   7,000     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน-นักศึกษา ได้รับแรงจูงใจในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้การท างานร่วมกัน
เป็นทีมและเรียนรู้วิธีการน าเทคโนโลยี ความรู้ทางทักษะวิชาชีพมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน 
 9.2 นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
 9.3 .ได้พัฒนาบุคลากรครูที่มีความสามารถทางด้านการประดิษฐ์และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  101 
โครงการจัดหาผู้ช านาญการสอนวิชาภาษาจีนและวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
                สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐิกจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ส่งผลท าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
บทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้
จัดให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งใน 5 ภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติและด้วย
ความ ส าคัญของภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เองที่ส่งผลให้ภาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้น ๆ ที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้เรียนภาษาในหลายประเทศทั่วโลกไม่น้อยไปกว่าภาษาส าคัญอ่ืน ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปนหรือ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  

ส าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนั้น เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความ
นิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อ
ตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การติดต่อท าธุรกิจ  
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ค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ได้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ ที่มีอัตราส่วนทางการ
ท าธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา ท าให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่าง
กว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอน
ภาษาจีนกลางให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เช่นกัน ได้สนับสนุนให้ภาษาจีน ได้
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดน าภาษาจีนมาสอน โดยยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับวุฒิทางการศึกษาส าหรับครูผู้สอน
ภาษาจีน  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงบรรจุวิชาภาษาจีนไว้ในแผนการเรียนของ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้พ้ินฐานในการ
สื่อสารด้วยภาษาจีน เพ่ือเพ่ือปลูกฝังนักเรียนรักในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ภาษาท่ีสาม โดยจัดไว้หมวดวิชาเลือกเสรี
จ านวน 2 รายวิชา คือ ภาษาจีนเพ่ิอการสื่อสาร 1 รหัสวิชา 2000 9206 และ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 รหัสวิชา 
2000 9207 โดยการจัดหาครูผู้สอนที่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาจีนโดยตรง และเพ่ือ
เป็นการขยายองค์ความรู้และทักษะด้านภาษาจีนให้ได้มากข้ึนกว่าเดิม จึงได้จัดท าโครงการจัดหาผู้ช านาญการด้าน
ภาษาจีนมาเป็นครูพิเศษรายชั่วโมง และอีกรายวิชาหนึ่งที่จ าเป็นต้องจัดหาผู้ช านาญการเฉพาะทางมาสอน คือ 
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204 2101 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือจัดหาผู้ช านาญการเฉพาะทางมาสอนภาษาจีนและวิชาองค์ประกอบศิลป์ให้กับนักเรียน  
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ช านาญการเฉพาะทางโดยตรง 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาท่ีสอง หรือภาษาที่สาม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ้างผู้ช านาญการสอนรายชั่วโมงสอนภาษาจีน จ านวน 1 คน สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 17 สัปดาห์ในภาคเรียนที่ 2/2562 สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
โรงแรม 
  6..1.2 จ้างผู้ช านาญการสอนรายชั่วโมงสอนภาษาจีน จ านวน 1 คน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 
17 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1/2563 สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรม
และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  6.1.3 จ้างผู้ช านาญการสอนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน 
สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 17 สัปดห์ ในภาคเรียนที่ 1/2563  สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นได้ 
  6.2.2 นักเรียนมีความรู้เรื่องศิลปะได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฏีงานศิลป์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

7.1 ขั้นวางแผน (Planning) 
 - รวบรวมข้อมูล 
 - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ติดต่อประสานงานจัดหาผู้ช านาญการ 
7.2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
 - จัดท าค าสั่งจ้าง 
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 - ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
7.3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพ (Checking) 
 - ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งด้านผู้สอนและผู้เรียน 
7.4 ขั้นสรุปผล (Audit) 
 - สรุปรายงานผลโครงการ 
7.5 ระยะเวลา 
 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 สัปดาห์ 
 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 17 สัปดาห์ 

 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    74,800    บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าจ้างสอนรายชั่วโมงวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 และวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในอาชีพ จ านวน 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการโรงแรม) อัตราชั่วโมงละ 
200 บาท ภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 17 สัปดาห์ต่อภาคเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,400  บาท 
 2. ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 และวิชาภาษาจีนเพ่ือก ารสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
โรงแรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ) อัตราชั่วโมงละ 200 บาท ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 
34,000 บาท 
 3. ค่าจ้างสอนรายชั่วโมงวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับคอมพิวเตอร์จ านวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตรา
ชั่วโมงละ 200 บาท ของภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 17 สัปดาห์ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,400  บาท 
 9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ต่อผู้เรียน 
 9.1 ได้รับองค์ความรู้จากผู้ช านาญการเฉพาะทาง 

9.2 มีทักษะการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารเบื้องต้นเพ่ิมมากขึ้น 
9.3 เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาไทย 
9.4 มีความรู้ด้านศิลปะและน ามาประยุกต์กับงานคอมพิวเตอร์ 
ต่อสถานศึกษา 
9.5 มีการด าเนินการที่เตรียมความพร้อมในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน 
9.6 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก 
9.7 ด าเนินการตามการประกันคุณภาพภายใน 

10. การติดตาม และการประเมินผล  
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  102 
โครงการ ว่าจ้างผู้ช านาญการในต าแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
      3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที ่1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร  สงเสริมสนับสนุนให้มีโครงการที่มีการเชิญวิทยากรภายนอก      
ภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญ  มาใหความรู รวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รวมกับ 
สถาน ประกอบการที่เข้ามามีสวนรวม  ตลอดจนโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย
างตอเนื่อง  เพื่อเปนการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยสงเสริมและสนับสนุนการ 
เปนวิทยากรให ความรูในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเกิดการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง    
5.2 เพ่ือเปนการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถและ 

น าไปประกอบอาชีพได 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง    
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 เพ่ือพัฒนาบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถและน าไป 
ประกอบอาชีพได  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กับครูทุกคน 
  - บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
 7.3 แลกเปลี่ยนความรู้  
  - แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
 7.4 ขั้นตรวจสอบ(Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.5 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 7.6 ระยะเวลา 
  - เดือนตุลาคม 2562   –   กันยายน  2563 
 7.7 สถานที่ 
  - วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  268,200 บาท ไดแก  
    1. คาตอบแทนวิทยากร  

     - นายพยงค พนภัย  สอน 450 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 150 บาท / 1 ภาคเรียน เปนเงิน 67,500 บาท   
เป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท  

     - นางสาวสุนีย์ แซ่ชี   สอน 444 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 150 บาท / 1 ภาคเรียน เปนเงิน 66,600 บาท   
      เป็นเงินทั้งสิ้น 133,200 บาท 

 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา   อ่ืนๆ (ระบุ) งบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  150,000 บาท ไดแก  
                 - นางวนิดา แย้มทิม เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

         ปฏิบัติการสอน 330 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 200 บาท / 1 ภาคเรียน เป็นเงิน 66,000 บาท  
หมายเหตุ  :  1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามคาใชจายจริง 

      2.  กิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม  
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับล  
 9.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 103 
โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
                                   พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการจัดการการสอนภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติงานราชการของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากครู
ชาวต่างชาติจะช่วยพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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 5.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามประเภทและ
สาขาวิชา จ านวน 1,700 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆใน
การประกอบอาชีพ หรือแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติ 
 7.2 เตรียมความพร้อมโครงการ 
 7.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมท ากิจกรรม 
 7.4 สรุปผลประเมินโครงการ รายงานผล 
 ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  
 เป็นเงิน งบประมาณท้ังสิ้น   396,000   บาท  ได้แก่ 
 1. ค่าตอบแทนครูต่างชาติ จ านวน 2 คนๆละ 18,000 บาท/เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 9.2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 104 
โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
                                   พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โลกของการท างานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จ านวนมาก  การ
เรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการผลิตคนให้มี
ทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ โดยจัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ในทุกวิทยาลัย
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษาก าหนด โดยให้ครูที่มีความช านาญในแต่ละศาสตร์สาขาอาชีพมาร่วมกันก าหนดหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับ
การเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมทักษะให้กับผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติมไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม ไปเสริมทักษะอาชีพเกี่ยวกับ

ต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 พัฒนาผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 180 คน โดยใช้เวลาในหลักสูตรจ านวน 60-80 ชม. 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเสริมทักษะอาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - จัดฝึกอบรมตารางระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา ช่วงภาคฤดูร้อน 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) จัดเก็บจากผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   เก็บจากผู้สมัครเรียน 

1. ค่าจ้างสอน/ค่าตอบแทน     50%  
 2. ค่าวัสดุฝึก   25%   
 3. ค่าธุรการ   10%  
 4. ค่าสาธารณูปโภค  10%   
 5. สวัสดิการวิทยาลัย   5% 

  หมายเหตุ  :  1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้เป็นหลักสูตรที่มี
คุณภาพ 
 9.2 วิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนโยบายการยกระดับฝีมือแรงงานด้านอาชีพที่หลากหลาย ให้กับ
ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ 
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โครงการที่ 105 
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา  

ตามนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ. กับระดับ สอศ. 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
                                   พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาก าลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งในส่วนของ สพฐ. ได้มีการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของนักเรียนด้วยโครงการสานฝันอาชีพเด็กไทย
ก้าวไกลสู่สากล เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า โดยสถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักและค้นพบตัวเองผ่านการเรียนการสอนเสริมทักษะ
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อาชีพที่หลากหลาย อาทิ การบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมแบบ 
Block Course และ   Shopping Course กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงงานอาชีพ เป็นต้น รวมถึงการจัด
กิจกรรมแนะแนวและให้นักเรียนได้ท าแบบวัดแวด วัดความถนัดอาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ รวมถึง
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับอาชีพที่น าไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 

5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาประเภทวิชาต่างๆ 
5.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขา

วิชาชีพให้มีสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ และจิตพิสัยที่พึงประสงค์ ตลอดจนต่อยอดในสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 เพ่ือขยายเครือข่ายหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลาให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมแต่ละสาขาวิชาชีพ จ านวน 60 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ผู้ที่ เข้ารับการฝึกบรม มีความรู้ความสามารถต่อยอดความรู้ที่ ได้รับการฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพ หรือแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
 7.1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและศึกษาข้อมูล  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
  - จัดการเรียนการสอน  
 7.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - จัดกรรมการประเมินผลด าเนินการ 
 7.4 ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
 สถานที ่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    10,000    บาท    ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 2. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน     
  (รองบจัดสรรเพิ่มเติม  26,500 บาท) 

  หมายเหตุ  :  1.  ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามค่าใช้จ่ายจริง 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
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 9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 9.2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  106 
โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ท าหน้าที่ในการบริการ เบิกจ่ายวัสดุประกอบการเรียน
การสอน จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู  นักเรียน-นักศึกษา  ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 ด าเนินการจัดซื้อตามโครงการ 
 7.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระเวลา  พฤษภาคม 2563- กรกฎาคม 2563 

สถานที่ งานวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ  30,000   บาท    
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  107 
โครงการ สอบคัดเลือกนักเรียนระดับปวช. และนักศึกษาระดับปวส.เข้าใหม่ น้อมน าตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  
                ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2541 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็น
การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและ พัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิ
ปัญญาไทยน้อมน าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบการโดยอิสระ ดังนั้น
เพ่ือให้ได้นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพทางวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องมีการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้า
ใหม่ทุกคนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภาคตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่



281 
 

มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้าเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดและน้อมน าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.2 เพ่ือให้ได้จ านวนนักเรียน นักศึกษาตรงตามแผนรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยฯ  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ตามแผนรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 - ปวช. จ านวน 720 คน 
 - ปวส. จ านวน 280 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีคุณภาพสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 

7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 วางแผนการด าเนินการโครงการ 
7.3 ด าเนินการสอบคัดเลือก 
7.4 สรุปผลและประเมินผล 

 ระยะเวลา 1-30 มีนาคม 2563 
          สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุในการด าเนินการสอบ            จ านวน   5,000 บาท 

2. ค่าอัดส าเนาข้อสอบ             จ านวน   10,000 บาท 
   หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามแผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  108 
โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ด้านที่ 1 ด้านความรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดนโยบายให้มีการ
ทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  โดยให้มีการทดสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับสถานศึกษา และ
มาตรฐานผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและบูรณาการตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากน้อยเพียงใด ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งด าเนินการจัดให้มีการทดสอบเพื่อสนองนโยบาย
ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 



283 
 

5.3 เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.4 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3  นักศึกษา ระดับ ปวส.2  ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  และปวส.2 มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ   
    บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรม 

7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 ส ารวจจ านวนและรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการทดสอบ 
7.3 ประสานงานกับ อศจ อุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบ เพื่อวางแผนเตรียมวัสดุ 
7.4 ก าหนด วัน เวลา สถานที่ ท าการทดสอบ 
7.5 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทดสอบ แก่ครูและนักเรียน นักศึกษา 
7.6 ด าเนินการทดสอบ 
7.7 ประเมินผลและสรุปผลการประเมิน 
7.8 รายงานผล ต่อ วิทยาลัยฯ 

 ระเวลา 1 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
  อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าอัดส าเนาเอกสาร  5,000 บาท 
 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการสอบ 5,000 บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ  80 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่  109 
โครงการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
      ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ด้านที่ 1 ด้านความรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดนโยบาย  ให้มีการ
ทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  โดยให้มีการทดสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับสถานศึกษา และมาตรฐาน
ผู้เรียนว่ามีความรู้  ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรน้อมน าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียงใด  
ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งด าเนินการจัดให้มีการทดสอบเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5.3 เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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5.4 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3  และนักศึกษา ระดับ ปวส .2 ผ่านการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ     
       ด้านอาชีวศึกษา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  และปวส.2 มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ บรรลุ 
       วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม 
7.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.4 ส ารวจจ านวนและรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการทดสอบ 
7.3 ประสานงานกับ อศจ.เพ่ือวางแผน เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบ 
7.4 ก าหนด วัน เวลา สถานที่ ท าการทดสอบ 
7.5 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทดสอบ แก่ครูและนักเรียน นักศึกษา 
7.6 ด าเนินการทดสอบ 
7.7 ประเมินผลและสรุปผลการประเมิน 
7.8 รายงานผล ต่อ วิทยาลัยฯ 

 ระเวลา มกราคม – เมษายน 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์ทางการทดสอบระดับชาติ v-net 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 110 
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
                 วชิาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
        สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 33.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ มีนโยบายการเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการ เพ่ือ
รองรับการออกฝึกอาชีพและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้าน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามาตรฐาน ความน่าเชื่อมั่นและมีประสิทืธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
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 5.4 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.2 จ านวนสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการที่หลากหลายขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ 
 7.3 ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 7.4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,110   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินการลงนามความร่วมมือ เป็นเงิน 6,110  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สนองตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 9.2 นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพในการฝึกอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 9.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 9.4 ได้มีการพัฒนาและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 111 
โครงการ พัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการสัมมนาและเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่าง
สถานประกอบการกับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึการะบบทวิภาคีร่วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการกับวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกากับสถานประกอบการ 
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 5.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ 
 5.4 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ตัวแทนจากสถานประกอบการ และครู-อาจารย์ในสถานศึกษา จ านวน 80 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ติดต่อครูฝึกจากสถานประกอบการ 
 7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
 2. ค่าท่ีพักวิทยากร    
 3. ค่าอาหารกลางวัน 
 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 5. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน    
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ครู บุคลากร และตัวแทนจากสถานประกอบการได้รับความรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ 
นักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย 
 9.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 9.3 ได้รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ 
 9.4 ได้มีการพัฒนาและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 112 
โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาค ี

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
      พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
      วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
        สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2546 ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเหตุผล
ดังกล่าว     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีความตระหนักที่จะต้องเตรียมความพร้อมของงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพ่ือให้มีศักยภาพสูงสุดที่จะสามารถสนองตอบต่อแนวทางของการประเมินและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งเป็นสื่อกลางของ
นักเรียน-นักศึกษากับวิทยาลัยฯให้มีความน่าเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 5.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีออกฝึกประสบการณ์ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.4 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.5 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน – นกัศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมประชุมจ านวน 120 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคีได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
         สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
7. กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคี 
 7.3 ประมวลผลโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 120 คน   เป็นเงิน 3,000   บาท 
 2. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินการ   เป็นเงิน 2,500  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน – นักศึกษามีความพร้อมและมีศักยภาพในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 9.2 ผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้าใจในระเบียบและข้อตกลงต่างๆใน 
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 9.3 ได้มีการพัฒนาและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 113 
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน-นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2546 ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก    
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเหตุผล
ดังกล่าว  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีความตระหนักที่จะต้องเตรียมความพร้อมของงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีเพ่ือให้มีศักยภาพสูงสุดที่จะสามารถสนองตอบต่อแนวทางของการประเมินและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ซึ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งเป็นสื่อกลางของนักเรียน-นักศึกษากับ
วิทยาลัยฯให้มีความน่าเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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5.2 เพ่ือ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษา ได้รับจากการฝึกงาน 
5.3เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน-นักศึกษา ฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.4 เพ่ือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน-นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนา จ านวน   
        400 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ 
          เกี่ยวกับกฎระเบียบของสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน – นักศึกษาฝึกอาชีพในสภานประกอบการ 
 7.3 ประเมินผลโครงการ. 
 ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 400 คน  เป็นเงิน 10,000   บาท 
 2. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินการ   เป็นเงิน   5,000   บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน – นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน – นักศึกษา กับครูผู้สอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 114 
โครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
      พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ท าหน้าที่ในการบริการ เบิกจ่ายวัสดุประกอบการเรียนการสอน จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูมีวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.6.1 ครูผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 จัดซื้อจัดจ้าง 
 7.3 ด าเนินการ 
 7.4 สรุปผลและประเมินผล 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน เป็นเงิน 10,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 9.2 ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข่ึน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 115 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากกับระบบการศึกษาของ
ไทยซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ “บุคลากร” เพราะหากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนย่อม
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้งานสื่อการเรียนการสอน ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ และทักษะ เพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเทคโลโลยีใหม่ๆและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค์ 
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 5.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถ
ด าเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 รายงานและสรุปผล 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม – ดือนสิงหาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 28 ชั่วโมง x 600 บาท  เป็นเงิน 16,800 บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 8 มื้อ x 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท 
 3. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน x 4 วัน  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 4. ค่าท่ีพัก 800 x 4 วัน     เป็นเงิน   3,200 บาท 
 5. ค่าเดินทาง ไป-กลับ     เป็นเงิน  6,000  บาท 
 6. ค่าวัสดุและเอกสารในการด าเนินการ   เป็นเงิน 14,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 116 
โครงการปรับปรุงล าโพง เครื่องเสียง และระบบไฟฟ้า ห้องประชุม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
       สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยห้องประชุมที่ใช้ส าหรับการจัดประชุมสัมมนา มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้ระบบไฟฟ้า
ภายในห้องท่ีใช้อยู่เกิดการขัดข้อง ล าโพงมีเสียงแทรกตลอดเวลา อีกท้ังสายสัญญาณต่างๆเดินอยู่ภายนอกไม่เป็น
ระเบียบ  เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสวยงาม สะดวกในการใช้งานจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การซ่อมบ ารุงเพ่ือให้สามารถใช้งานได้เสมือนเดิม  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆที่ก าลังขัดข้อง ไม่เป็นระเบียบให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

5.2 เพ่ือซ่อมแซมล าโพงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีเสียงรบกวนระหว่างเข้าร่วมประชุม 
 5.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องประชุมให้ดีขึ้น 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องประชุมสามารถใช้งานได้ตามปกติ จ านวน 2 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องประชุมมีความเป็นระบียบเรียบร้อย  สวยงาม รองรับการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 จัดซื้อจัดจ้าง 
 7.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 ระยะเวลา เดือนมกราคม – เดอืนสิงหาคม 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 59,400   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงล าโพงห้องประดู่   เป็นเงิน  14,400  บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงไฟฟ้าห้องประดู่   เป็นเงิน  20,000   บาท 
 3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงล าโพงห้องโสตทัศนศึกษา เป็นเงิน  15,000   บาท 
 4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงไฟฟ้าห้องโสตทัศนศึกษา  เป็นเงิน  10,000   บาท 
    หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาที่มีความมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 117 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน  ศูนย์อินเตอร์เน็ต 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์อินเตอร์เน็ต  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยศูนย์อินเตอร์เน็ตจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งช ารุดบ่อยมากเพ่ือให้เพียงพอต่อ การ
ใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีอุปกรณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 30 ชุด  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.3 ติดต่อพัสดุเพื่อเช็ครายการอุปกรณ์ 
 7.4 ติดตามข้อมูลจากงานพัสดุ 
 7.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.6 ติดตามผลโครงการ 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562   
 สถานที่ ศูนย์อินเตอร์เน็ต งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 46,700  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ  46,700  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์พร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 118 
โครงการประกอบคอมพิวเตอร์ศูนย์อินเตอร์เน็ตร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์อินเตอร์เน็ต  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล  ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์อินเตอร์เน็ตมีสภาพเก่าและการท างานช้าลง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น ทางศูนย์อินเตอร์ได้ร่วมมือ
กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือต้องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC 
สิ่งส าคัญที่ได้รับจากโครงการนี้คือ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิ  ได้ฝึกฝนและมีทักษะในการประกอบ
คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ตยังได้รับคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนผู้มาใช้บริการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการฝึกทักษะนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 5.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 
 5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ได้จ านวน 5 เครื่อง 
  6.1.2 ศูนย์อินเตอร์เน็ตมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น จ านวน 5 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คอมพิวเตอร์ที่ได้จากการประกอบมีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมใช้งาน 
  6.2.2 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความช านาญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.3 ติดต่อพัสดุเพื่อเช็ครายการอุปกรณ์ 
 7.4 ติดตามข้อมูลจากงานพัสดุ 
 7.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.6 ติดตามผลโครงการ 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562   
 สถานที่ ศูนย์อินเตอร์เน็ต งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 66,000  บาท   ประกอบด้วย 
 8.1 ค่าวัสดุประกอบคอมพิวเตอร์  66,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ศูนย์อินเตอร์เน็ตมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน จ านวน 5 เครื่อง 
 9.2 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความช านาญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 119 
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเทคโนโลยี 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์อินเตอร์เน็ต  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าห้องสมุดเทคโนโลยีขัดข้อง เกิดการลัดวงจร ส่งผลให้ห้องสมุดเทคโนโลยี ไม่สามารถ
ใช้ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอนได้ จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องสมุดเทคโนโลยี 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนผู้มาใช้บริการห้องสมุดเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 60 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีห้องส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
  6.2.2 การศึกษาหาความรู้สามารถค้นคว้าได้ทุกท่ี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.3 ติดต่อพัสดุเพื่อเช็ครายการอุปกรณ์ 
 7.4 ติดตามข้อมูลจากงานพัสดุ 
 7.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.6 ติดตามผลโครงการ 
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562   
 สถานที่ ศูนย์อินเตอร์เน็ต งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ  15,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องสมุดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 9.1 ห้องสมุดเทคโนโลยี 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

โครงการที่ 120 
โครงการประกอบคอมพิวเตอร์แผนกวิชาการบัญชีกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางจุไรรัตน์  ทองบัว และนายนฤพล  หนูทอง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาการบัญชีได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีและวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชีในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งแผนก
วิชาการบัญชีไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนักศึกษา
ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนปกติ   ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ดังนั้นทางแผนกวิชาการ
บัญชีร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์แบบ PC 
เพ่ือให้นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ได้ฝึกปฏิบัติโดยน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาใช้ในการใน
การประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับแผนกวิชาบัญชีได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าวต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ ให้นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝึกปฏิบัติและทักษะในการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือ ให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีคอมพิวเตอร์ในการฝึกทักษะในรายวิชาการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีและวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี 
 5.3 เพ่ือ ให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชีและวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี ที่สูงขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  ได้จ านวน  1  เครื่อง 
  6.1.2 แผนกวิชาการบัญชีมีคอมพิวเตอร์ PC มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจ านวน  1  เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 .แผนกวิชาการบัญชีได้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
  6.2.2 .นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์มีความช านาญในการประกอบคอมพิวเตอร์ 
  6.2.3  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 รายงานและสรุปผล 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น    27,000   บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุ    27,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ งบประมาณอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 แผนกวิชาการบัญชีได้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  จ านวน  1  เครื่อง 
 9.2 นักศึกษามีความช านาญการในการประกอบคอมพิวเตอร์ 
 9.3 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 121 
โครงการ เสริมทักษะการตอกลายหนัง  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางดวงกมล  พรหมชาติ  แผนกหัตถกรรม 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานหนังตอกลาย จัดว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เรียน
งานหนัง เมื่อได้รับโอกาสในการฝึกหลากหลายรูปแบบ จะส่งผลให้เกิดความช านาญ ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
และชิ้นงานที่ได้สามารถใช้เป็นของที่ระลึกในวาระต่าง ๆของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมทักษะให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตอกลายหนัง  
 5.2 เพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ชิ้นงานนาฬิกาหนังตอกลาย จ านวน 20 ชิ้น 
6.2 เชิงคุณภาพ   
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 6.2.1  นักศึกษามีทักษะในการตอกลายเพ่ิมข้ึน ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1  ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
  - วางแผนและส ารวจรูปแบบชิ้นงาน  จัดท าโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 
 7.2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - ซื้อวัสดุและอุปกรณ์  
  - น ามาใช้ฝึกปฏิบัติงานตอกลาย 
 7.3  ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินการ 
 7.4  ขั้นรายงานผล (Action) 
  - สรุปและรายงานผลโครงการ 
 ระยะเวลา   เดือน ธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
 สถานที่  แผนกหัตถกรรม  อาคาร 7  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
  อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  15,415  บาท   ประกอบด้วย 
 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์           15,415         บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักศึกษามีทักษะฝีมือในการตอกลายหนังเพ่ิมมากขึ้น 
 9.2 ชิ้นงานที่ได้รับจากการฝึกสามารถใช้เป็นของที่ระลึกในวาระต่าง ๆได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 122 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบ  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนันท์นภัส  ตะนุสะ  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรมีนโยบายให้สถานศึกษาสอนด้านการจัดการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 
ทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีครุภัณฑ์ท่ีเก่า ช ารุด เนื่องจากใช้งานมาหลายปี ท าให้มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานส าหรับผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้ตามสมรรถนะ 
 5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล............... 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 



311 
 

 6.1 เชิงปริมาณ เตาอบจุดอัตโนมัติ 2 ถาด จ านวน 1 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เขียนโครงการ 
 7.2 ขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 เบิกครุภัณฑ์มาใช้งาน 
 ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม 2563 
 สถานที ่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท  
 1. เตาอบจุดอัตโนมัติ 2 ถาด       42,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 9.2 มีจ านวนเพียงพอต่อผู้เรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 123 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซีลปากแก้วอัตโนมัติ   แผนกอาหารและโภชนาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกุลอากร  อ่ ามงคล แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรมีนโยบายให้สถานศึกษาสอนด้านการจัดการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 
ทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ยังขาดครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้เรียน ไม่สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้อย่างเต็มกระบวนการ จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้ตามสมรรถนะ 
 5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ เครื่องซีลปากแก้ว กึ่งอัตโนมัติ  จ านวน 1 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เขียนโครงการ 
 7.2 ขออนุมัติโครงการ 
 7.3 ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 เบิกครุภัณฑ์มาใช้งาน 
 ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม 2563 
 สถานที ่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,375 บาท  
 1. ครุภัณฑ์เครื่องซีลปากแก้ว กึ่งอัตโนมัติ        13,375   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 9.2 มีจ านวนเพียงพอต่อผู้เรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 124 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านกังานประจ าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างหนึ่ง การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับวัสดุถาวรเป็นหนึ่งในรายการที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน หากมีความพร้อมของวัสดุถาวรที่จ าเป็น จะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น การให้ค าแนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาฯ มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ห้องเรียนแผนกวิชาการโรงแรมฯ มีความสะดวกต่อการให้บริการกับครู บุคลากร และนักเรียน
ในแผนกวิชาฯ 
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 5.2 เพ่ือจัดระเบียบงานเอกสารแผนกวิชาฯ ให้เป็นหมวดหมู่ หนังสือเรียนให้เป็นระบบ และง่ายต่อการใช้
งาน 
 5.3 เพ่ือสะดวกในการจัดระเบียบห้องพักครูให้มีสัดส่วนที่เหมาะแก่การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน     1 ตู้ 
  6.1.2 เก้าอ้ีท างาน หุ้มด้วยหนังเทียม จ านวน     2 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู และนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมฯ มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างเป็นระบบมาก
         ขึ้น 
  6.2.2 นักเรียนในแผนกวิชาการโรงแรมฯ มีความสะดวกในการใช้งานเอกสาร และการเข้าใช้
         บริการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 บันทึกข้ออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.3 ท าจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 7.4 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 ระยะเวลา  มกราคม-มีนาคม 2563 
 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น       8,200        บาท   ประกอบด้วย 
 1. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต   จ านวน     1   ตู้  ราคา  3,200  บาท เป็นเงิน  3,200  บาท 
 2. เก้าอ้ีท างาน หุ้มด้วยหนังเทียม   จ านวน     2  ตัว  ราคา  2,500  บาท เป็นเงิน  5,000  บาท
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สามารถมีห้องปฏิบัติงานที่มีความสะดวก และเป็นระเบียบ 
 9.2 การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 125 
โครงการจัดซื้อจักรเย็บผ้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุพัตรา  ทองธรรมชาติ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จักรเย็บผ้าเป็นครุภัณฑ์ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ มีความจ าเป็นในการฝึกทักษะทางวิชาชีพซึ่งทาง
แผนกวิชาขาดแคลนครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเสื่อมสภาพใช้งานได้ไม่ดี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจักรเย็บผ้ามา
เพ่ิมเติม เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีจักรผ้าใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จัดซื้อจักรเย็บผ้าชนิดมอเตอร์ จ านวน 3 หลัง 



317 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  จักรเย็บผ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เรียน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ด าเนินการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการจัดท าแผนที่ก าหนด 
 7.3 จัดท าจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.4 พัสดุ จัด – ซื้อ ตรวจรับ 
 7.5 รายงานผล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น       24,000        บาท   ประกอบด้วย 
 1. จักรเย็บผ้า ชนิดมีมอเตอร์ไฟฟ้า  3 หลัง  24,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จักรเย็บผ้าชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 3 หลัง  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 126 
โครงการฝึกทักษะการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุพัตรา  ทองธรรมชาติ 
     นางสาวรชยา  บุญศิริ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดดอกไม้ที่ใช้ในพิธีต่างๆ หลักการออกแบบ การเลือกเตรียม วัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ รูปแบบ
รูปทรงการจัดดอกไม้ การน าดอกไม้ไปใช้ในโอกาสต่างๆ  และการเก็บรักษาชิ้นงาน การค านวณต้นทุน ก าหนด
ราคาและจัดจ าหน่าย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการจัดดอกไม้ที่ใช้ในพิธีต่างๆ หลักการออกแบบ การ
เลือกเตรียม วัสดุอุปกรณ์  และการเก็บรักษาชิ้นงาน การค านวณต้นทุน ก าหนดราคาและจัดจ าหน่าย 
 5.2 เพ่ือให้มีทักษะในจัดดอกไม้ และสามารถน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
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 5.3 เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  สะอาดและปลอดภัย   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  แจกันดอกไม้ 14 แจกัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีทักษะในจัดดอกไม้ และสามารถน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ด าเนินการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการจัดท าแผนที่ก าหนด 
 7.3 จัดท าจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.4 พัสดุ จัด – ซื้อ ตรวจรับ 
 7.5 รายงานผล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 เป็นเงินทั้งสิ้น       12,000        บาท   ประกอบด้วย 
 1.   ค่าวัสดุ และดอกไม้   12,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้แจกันดอกไม้ 14 แจกัน  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 127 
โครงการอบรมทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาการตลาด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ 
       น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
      สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิการ การจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งผู้เรียนจะอยู่ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี  ถือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น  มีความสุ่มเสี่ยงในการ
ใช้ชีวิต และในปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเพศหญิง  ต้องออกกลางคันเพราะตั้งครรภ์เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น ๆ ต่อไป 

 แผนกวิชาการตลาด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการออกกลางคันอีก
แนวทางหนึ่ง  จึงได้ร่วมมือกับ  สวท. ในการจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น 
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 5.2 เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งส่งผลถึงการออกกลางคันของผู้เรียน 
 5.3  เพื่อให้ได้แกนน านักเรียน นักศึกษา ในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด จ านวน  85 คน    ได้มีความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น 
และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1  ประสานความร่วมมือกัน สวท. 
 7.2  เสนอโครงการ 
 7.3   ด าเนินโครงการ 
 7.4   ประเมินผลโครงการ 
 ระยะเวลา     21 พฤศจิกายน  2562 
 สถานที ่    ห้องโสตฯ  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
     9.1  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่นและสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 
 9.2  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 128 
โครงการ จัดท าคู่มือนักเรียน - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล   ข้อ 4  ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 ความสอดคล้องนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       3) ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
       6) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       พันธกิจ 1 : จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       วิชาชีพ 
       พันธกิจ 2 : บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
       พันธกิจ 3 : ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 
       พันธกิจ 4 : สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
       ในและต่างประเทศ 
       พันธกิจ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
      น าไปใช้  ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       พันธกิจ 6 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อน
        สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.5 ความสอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2546  ได้ก าหนดให้มกีารประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก     
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งม่ันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเหตุผล
ดังกล่าว  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีความตระหนักท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมของงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีเพ่ือให้มีศักยภาพสูงสุดที่จะสามารถสนองตอบต่อแนวทางของการประเมินและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งเป็นสื่อกลางของ
นักเรียน  นักศึกษากับวิทยาลัยฯให้มีความน่าเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 5.2 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประสบการณ์ที่นักเรียน  นักศึกษา  ได้รับจากการฝึกงาน 
 5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  สมุดคู่มือสมุดคู่มือการฝึกงานของนักเรียน-นักศึกษา    จ านวน 1,200   เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน-นักศึกษาฝึกงานสามารถเรียนรู้กฎระเบยีบและเข้าสูส่ถานประกอบการด้วยความมั่นใจ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ด าเนินการปฐมนิเทศและส่งตัวนักเรียน  นักศึกษา  ออกฝึกงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
 7.3 ด าเนินการสัมมนานักเรียน  นักศึกษา  กลับจากการฝึกงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 –  30  สิงหาคม 2563 
 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณ   ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
 อุดหนุนทั่วไป   ค่าจัดการเรียนการสอน   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าหนังสือเรียนฟรี 
  รายได้สถานศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ) จัดเก็บจากนักเรียน   นักศึกษา 
 เป็นเงินทั้งสิ้น .............48,000............................   บาท   ประกอบด้วย 
 1. คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 1,200 เล่ม x 40 บาท  เป็นเงิน   48,000  บาท 
หมายเหตุ : จ านวนอาจเปลี่ยนแปลงตามยอดผู้เรียนในแต่ละปี ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  นักศึกษา 
 9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษากับครูผู้สอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



    

สรุปโครงการ พ.ร.บ.งบประมาณ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

130,000  

2 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร 

งานส่งเสรมิผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ 

60,000  

3 โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 30,000  

4 โครงการอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน งานโครงการพิเศษฯ 60,000  

5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (fix it 
center) 

งานโครงการพิเศษฯ 600,000  

6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน 

งานบุคลากร 117,000  

7 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานบุคลากร 189,600  

รวมท้ังสิ้น 1,186,6000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและ 
                     สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม  
    ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องการเน้นให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาตนเอง  ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ในสาขางานของตน หรือ
เกิดเป็นอาชีพของตนเองโดยสถานศึกษาให้การสนับสนุนทั้งสถานที่  เงินทุนต่าง ๆ และมีครูเป็นที่ปรึกษาหลายท่าน 
จึงเกิดงานที่หลากหลาย เกิดการแข่งขันขึ้น ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดข้ึน  การ
ที่จะท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเพ่ือคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ที่ มี
ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประกวด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยส านักงานวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษามีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู ได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และจัดการ
ประกวดแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาค และระดับชาติ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็น
นวัตกรรมสามารถน าไปสู่เชิงพาณิชย์  โดยจัดสรรเงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตามผลงานการส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในปีที่ผ่านมา  ซึ่งจะนับจ านวนชิ้นงานเป็นตัวชี้วัด      
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดทุกปี  
การที่จะส่งเสริมให้มีจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาก  จะต้องจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
วิทยาลัยฯ มาเพ่ิมเติม  ซึ่งจะท าให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพ่ิม  เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานอันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 3.2 เพ่ือให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผนกวิชาละ (อย่างน้อย) 2 โครงการ     
 4.2 มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 จ านวน  15  โครงการ   
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 ครูได้น าความรู้ น ามาคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     
 5.2 ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
6. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
 8.1 ครูได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดระดับ  อศจ. ระดับภาคใต้และ
ระดับชาติ   
 8.2 เพ่ือต่อยอดกระบวนการทักษะงานวิจัย นวัตกรรมให้กับครูในวิทยาลัยฯ น าถ่ายทอดให้  
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      นักเรียน นักศึกษา  
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผนกวิชาละ อย่างน้อย 

มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 
2 โครงการ 
15 โครงการ 

เชิงคุณภาพ ครูได้น าความรู้ น ามาคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ - 
เชิงเวลา เดือนสิงหาคม 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย  130,000 บาท - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปรียา  ทองวงศ์  
    ต าแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9666983 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้ปรับระบบ
การท างานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ให้เป็นศูนย์กลางบ่มเพาะ  สนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสท างานสร้างรายได้เพ่ือ
การพัฒนายั่งยืนตามนโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ  
เพ่ือเป็นการสนอง นโยบายอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรให้
สามารถพัฒนา  ครู และนักเรียน  นักศึกษาให้พัฒนาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน  นักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นผู้ประกอบการ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 พัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า  5  คน 
 4.2 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจไม่น้อยกว่า  10  คน 
 4.3 นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 พัฒนาศักยภาพครูในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน  
6. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
 8.1 นักเรียน  นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 8.2 นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะประสบการณ์และสร้างทีมงานที่ดี 
 8.3 นักเรียน  นักศึกษามีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า  

2. นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจของ
ตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5 คน 
ร้อยละ 80 

 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบ - 
เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย  60,000 บาท - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายเอกชัย  มณี  
    ต าแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-1990003 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  การจัดการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักเรียน  
นักศึกษา  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับนั้นประกอบอาชีพโดยเฉพาะการศึกษาด้านงานอาชีพ  จากการส ารวจปัญหาการ
จัดการศึกษาเบื้องต้นของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรในปีที่ผ่านมา  พบว่าปัญหาการจัดการเรียน
การสอนที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน คือ การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งสาเหตุปัญหา
ดังกล่าวมาจากหลายประการ ดังนั้น ทางงานครูที่ปรึกษาได้ท าโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือให้
ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆให้กับนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยฯและหาแนวทางในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของอาชีวศึกษาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือหาแนวทางลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา 
 3.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 3.3 เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตัวเอง  สังคมและ
ประเทศ4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคัน  ได้ร้อยละ 20  
 4.2  เยี่ยมบ้านและจัดส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหานักเรียน  นักศึกษา  ที่อยู่ในกลุ่มมี
ปัญหาและกลุ่มเสี่ยงให้แก่ผู้ปกครอง  ร้อยละ 100 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 ลดปัญหาเด็กออกกลางคันและได้แนวทางในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 5.2 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน  นักศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. , ปวส. 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   

  8.1  ลดปัญหาเด็กออกกลางคัน  ได้ร้อยละ 20  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เยี่ยมบ้านและจัดส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหานักเรียน  
นักศึกษา  ที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงให้แก่ผู้ปกครอง  ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน  
นักศึกษา 

- 

เชิงเวลา เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายธนา  หยีหล้าหนี  
    ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการช่วยเหลือสังคม
ทุกๆ ด้านตามสภาพการณ์และตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลทางการปรับภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร 
นักเรียนนักศึกษาในสายตาของสังคม ท าให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อสังคม มีจิตส านึก
บริการผู้อื่น และเพ่ือการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาชีพในการบริการสังคม     
 3.2 เพ่ือให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน      
 3.3 เพ่ือให้สังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา      
 3.4 เพ่ือสนองนโยบาย ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 3.5 เพ่ือความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4    
 3.6 เพ่ือความสอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯและพันธกิจที่ 4 ให้บริการทางวิชาการและทักษะอาชีพ
โดยประสานงานกับชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ได้ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง       
 4.2 ประชาชนผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 150 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 ครู นักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริการสังคม และเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการ
ฝึกปฏิบัติงานจริง ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. , ปวส. 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และตามพ้ืนที่ที่ก าหนด 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
 8.1 ครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล 

  8.2 ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 150 คน   

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 150 คน 
เชิงคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน 

นักศึกษา 
- 

เชิงเวลา เดือนมกราคม – เมษายน 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 60,000 บาท - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (fix it center) 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายธนา  หยีหล้าหนี  
    ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การยกระดับฝีมือช่างชุมชน ร่วมทั้งก าร
เสริมสร้าง การรวมกลุ่มของช่างชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และการสร้างเครือข่ายช่าง
ชุมชน พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน                                          
 ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์
นิกร ด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างความร่วมมือ กับชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะ
เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ ช่างชุมชน 
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนได้ พร้อมทั้งยกระดับฝีมือช่างชุมชน 
 3.2 สร้างเครือข่ายความรวมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา สุขอนามัย
พ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน        
 3.3 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวรประจ าอบต. (จุด) 1 1 สุขอนามัยพ้ืนฐาน สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน       
 4.2 หมู่บ้านที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง  (หมู่บ้าน) 10  10 
 4.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ (รายการ) 100  100 
และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน      
 4.4 พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม (รายการ) 1  1 
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น   
 4.5 ช่างชุมชน     (คน)  5  5 
 4.6 ประชาชนผู้รับบริการ    (คน)  250  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ  ป ระกอบอาชีพและการด ารงชี วิ ตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย  
 5.2 ประชาชน มีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ อาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน      
 5.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้     
 5.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน       
 5.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ รั ก ษ าพ ย าบ าล 
และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้      
 5.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
 5.7 นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน
ในชุมชน       
 5.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถะนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
6. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. , ปวส. 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และตามพ้ืนที่ที่ก าหนด 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
 8.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนใน 1 อบต.ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 250 คน ได้รับความรู้และ
ทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
 8.2 ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า  5 คน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุง
และเสริมสร้างประสบการณ์ด่นการบริหารจัดการ       
 8.3 มีการพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อยอบต.ละ 1 รายการ  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 250 คน 
เชิงคุณภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้าง
รายได้ 

- 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 600,000 บาท - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
......................................... 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล    นายอาธิ  ศิริยา 
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945                โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้พัฒนา
การศึกษาและสถานศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน และเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งทางวิทยาลัย ขาด
บุคลากรในการปฏิบัติงาน การสนองนโยบาย และภารกิจของวิทยาลัยเป็นอันดับส าคัญ  

 เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 
และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลภายนอก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการจัดจ้าง
ลูกจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย และให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการการจัดการเรียนการสอน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 คน     
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 การด าเนินงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรทางการศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   

 8.1 วิทยาลัยฯ มีบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุผลตามนโยบายของ
รัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  1  คน 
เชิงคุณภาพ การด าเนินงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 
- 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 117,600 บาท - 
 

 

 



332 
 

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

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล    นายอาธิ  ศิริยา 
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  โทรศัพท์ 074-232036          
    โทรสาร 074- 246945                โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
    E-mail  -  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
นักเรียน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถและทักษะของนักเรียน เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน อันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียน ตลอดจน
เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 3.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพแก่นักเรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ครูผู้สอน จ านวน 1 คน     
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 5.1 คร ูมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  
6. กลุ่มเป้าหมาย  : ครูผู้สอน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
 8.1 ครผูู้สอนเกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  
 8.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน  1  คน 
เชิงคุณภาพ คร ูมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ - 
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 189,600 บาท - 
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สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

พื้นที่ด านินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. ขออนุญาตด าเนินโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

    นักเรียน นักศึกษา วก.หลวงประธานฯ - - - 130,000 

2. ขออนุญาตด าเนินโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

    นักเรียน นักศึกษา วก.หลวงประธานฯ - - 60,000 - 

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

    นักเรียน นักศึกษา วก.หลวงประธานฯ
และเขตพ้ืนที่ใน
จังหวัดสงขลา 

- - 30,000 - 

4. ขออนุญาตด าเนินโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

    นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป 

วก.หลวงประธานฯ
และเขตพ้ืนที่ใน
จังหวัดสงขลา 

- - 60,000 - 

5. ขออนุญาตด าเนินโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

    ประชาชนทั่วไป เขตพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา 

- - 600,000 - 

6. ขออนุญาตด าเนินโครงการ ประเมินคัดเลือก 
รายงานผล  

    บุคลากรของ
วิทยาลัย 

วก.หลวงประธานฯ - - 117,000 - 

7. ขออนุญาตด าเนินโครงการ ประเมินคัดเลือก 
รายงานผล 

    บุคลากรของ
วิทยาลัย 

วก.หลวงประธานฯ - - 189,600 - 

รวมเงิน - - 1,056,600 130,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ     
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 20,649,219.00 20,649,219.00  

ค่าตอบแทน 13,744,060.00 13,744,060.00  
ค่าใช้สอย 1,498,713.00 1,498,713.00   
ค่าวัสดุ 2,366,446.00 2,366,446.00   
ค่าสาธารณูปโภค 3,040,000.00 3,040,000.00   

1.2 งบลงทุน 1,703,000.00
  3.1 ครุภัณฑ์

 - ชุดปฏิบัติการทดสอบ
คอนกรีตและวัสดุมวลรวม

แผนกวิชาข่าง
ก่อสร้าง

1,703,000.00 1,703,000.00   

1.2 งบกลาง
 -

2 โครงการตามภาระงาน
สถานศึกษา

2.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองส ารองไฟ

งานการเงิน
       3,500.00 3,500.00         

2.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพรินเตอร์ขาว-ด า
และแบบสี

งานการเงิน
     15,000.00 15,000.00        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  จังหวัดสงขลา
หน่วย : บาท
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.3 โครงการจัดท ารางสายไฟ งานการเงิน        5,000.00 5,000.00         
2.4

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบงาน
และการเขียนหนังสือ
ราชการของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

       5,675.00 5,675.00         

2.5 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

               -   -                 

2.6
โครงการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

     10,350.00 10,350.00        

2.7
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เคร่ืองโทรสาร

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

       7,000.00 7,000.00         

2.8 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ตึกอ านวยการ

งานอาคาร
สถานท่ี

               -   -                 

2.9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ไม้กระดกก้ันรถประตู 1

งานอาคาร
สถานท่ี

     49,500.00 49,500.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.10 โครงการซ่อมปรับปรุง
ระบบประปาภายใน
วิทยาลัย

งานอาคาร
สถานท่ี

               -   -                 

2.11
โครงการซ่อมปรับปรุง
ป้องกันน้ าท่วมบริเวณริม
ร้ัวก าแพงอาคารเรียน 3

งานอาคาร
สถานท่ี

80,380.00 80,380.00        

2.12 โครงการจัดซ้ือวัสดุท าร้ัว
ก้ันระหว่างอาคาร 3 กับ
ห้องน้ าชายสนาม
บาสเกตบอล

งานอาคาร
สถานท่ี

               -   -                 

2.13 โครงการตัดแต่ก่ิงไม้ใน
วิทยาลัยและบ้านพักครู

งานอาคาร
สถานท่ี

               -   -                 

2.14
โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี

งานอาคาร
สถานท่ี

     70,595.00 70,595.00        

2.15 โครงการท าประกัน
รถยนต์วิทยาลัยฯ

งานพัสดุ
     19,000.00 19,000.00        

2.16 โครงการต่อ พ.ร.บ. 
รถยนต์วิทยาลัยฯ

งานพัสดุ
       8,500.00 8,500.00         
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.17 โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. 
ปวส.

งาน
ประชาสัมพันธ์

       8,500.00 8,500.00         

2.18 โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรระยะส้ัน

งาน
ประชาสัมพันธ์

       5,000.00 5,000.00         

2.19 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

งานทะเบียน
     45,000.00 45,000.00        

2.20 โครงการจัดจ้างท าคู่มือ
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 ปีการศึกษา 2563

งานทะเบียน
     14,400.00 14,400.00        

2.21 โครงการจัดซ้ือวัสดุใน
การจัดท าบัตรนักเรียน 
นักศึกษา

งานทะเบียน
     20,000.00 20,000.00        

2.22 โครงการเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562

งานบุคลากร

     33,600.00 33,600.00        

2.23 โครงการอบรมการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งานบุคลากร
     28,000.00 28,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.24 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ระบบอินเตอร์งาน
บุคลากร

งานบุคลากร

     15,000.00 15,000.00        

2.25 โครงการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ใน
แผ่นดิน

งานบุคลากร
     70,000.00 70,000.00        

2.26 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

งานวางแผน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.27 โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

งานวางแผน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.28 โครงการปรับแผนการใช้
เงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

งานวางแผน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.29
โครงการรายงาน/ติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562

งานวางแผน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.30 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ส าหรับส านักงาน

งานวางแผน
     16,000.00 16,000.00        

2.31 โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สถานศึกษาเช่ือมโยง
หน่วยงานภายนอก

งานศูนย์ข้อมูล

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.32 โครงการบริการข้อมูล
สารสนเทศให้นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูล
 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.33
โครงการต่ออายุโดเมนเนม งานศูนย์ข้อมูล

         900.00 900.00            

2.34 โครงการจัดท าข้อมูล
สถานศึกษา 9 ประเภท

งานศูนย์ข้อมูล
               -   -                 

2.35 โครงการจัดเก็บข้อมูล
ศูนย์ก าลังคน (V-cop)

งานศูนย์ข้อมูล
               -    -                 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.36
โครงการจัดท าเคาน์เตอร์
ส านักงานฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูล

     35,400.00 35,400.00        

2.37 โครงการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

งานศูนย์ข้อมูล
     45,000.00 45,000.00        

2.38
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองท าระบบปฏิบัติการ
โหลดบาลานและออเทน

งานศูนย์ข้อมูล

   150,000.00 150,000.00      

2.39 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียน
รายงานประเมินตนเอง 
(SAR) และอบรมให้
ความรู้หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน-
ภายนอก

งานประกันฯ

     26,000.00 26,000.00        

2.40 โครงการศึกษาดูงานการ
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานประกันฯ 
     14,340.00 14,340.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.41 โครงการพัฒนา
ตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด

งานประกันฯ

               -   -                 

2.42 โครงการจัดท า
เอกสารรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ประจ าปี 2562

งานประกันฯ

       8,000.00 8,000.00         

2.43
โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ
และภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ให้ความรู้/องค์กรวิชาชีพ
ภายนอก

งานความ
ร่วมมือ

   150,000.00 150,000.00      

2.44 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)

งานความ
ร่วมมือ

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.45 โครงการฝึกอบรมและ
แลกเปล่ียนครูและ
นักศึกษากับสถานศึกษา
ในประเทศมาเลเซีย

งานความ
ร่วมมือ

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.46 โครงการจัดอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจ (ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา)

งานส่งเสริม
ผลิตผล 

การค้าและ
ประกอบธุรกิจ

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

                                                                                                                                                                                                                                              รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.47
โครงการศึกษาดูงาน 
(ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)

งานส่งเสริม
ผลิตผล 

การค้าและ
ประกอบธุรกิจ

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.48
โครงการประกวดผลงาน
โครงการวิชาชีพ
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา
และเผยแพร่ผลงานวิจัยครู

งานวิจัย        8,000.00 8,000.00         

2.49
โครงการส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

งานวิจัย      20,000.00 20,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.50 โครงการสนับสนุน
ประกวดผลงานโครงการ
วิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์
นวัตกรรม ของนักเรียน 
นักศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา  ระดับภาค 
ระดับชาติ

งานวิจัย 100,000.00 100,000.00      

2.51
โครงการปรับปรุงช้ินงาน
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาค
และระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

งานวิจัย      13,000.00 13,000.00        

2.52
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

   708,433.00 708,433.00      

2.53 โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติคนดี คนเก่ง ศรี
อาชีวะ

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

       5,000.00 5,000.00         

2.54 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญระดับ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

     70,000.00 70,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.55 โครงการชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารี อาชีวศึกษา
วิสามัญระดับภาคใต้

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

     46,800.00 46,800.00        

2.56 โครงการกิจกรรมสวน
สนามและทบทวนค า
ปฏิญาณเน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

       3,000.00 3,000.00         

2.57
โครงการกิจกรรมสวน
สนามเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงก
รณ บดินทรเทพยวรากูรฯ

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา

       3,000.00 3,000.00         

2.58 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ

งานปกครอง
     36,000.00 36,000.00        

2.59 โครงการอบรม  รณรงค์ 
 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

งานปกครอง
       5,000.00 5,000.00         

2.60
โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

     10,000.00 10,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.61 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  
2563

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

     71,925.00 71,925.00        

2.62 โครงการบริการให้
ค าปรึกษาและบริการสาร
สารเทศให้กับนักเรียน 
นักศึกษา

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.63
โครงการบริการด้าน
ทุนการศึกษา

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.64

โครงการแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

     10,000.00 10,000.00        

2.65
โครงการแนะแนวเปิด
บ้านเพ่ือการเรียนรู้

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

     28,000.00 28,000.00        

2.66 โครงการท าสัญญากู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.)

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.67 โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

       3,000.00 3,000.00         
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.68
โครงการจัดท าคู่มือ
นักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน

   100,000.00 100,000.00      

2.69
โครงการบริจาคโลหิตใน
กิจกรรมการพัฒนาและ
ปลูกฝังผู้เรียนเก่ียวกับ
หน้าท่ีพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

       2,000.00 2,000.00         

2.70 โครงการจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

     20,000.00 20,000.00        

2.71 โครงการร้านอาหาร
สะอาดปลอดภัย

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

       2,500.00 เงินรับฝาก

2.72 โครงการพัฒนาลานมรกต
งานสวัสดิการ

นักเรียน 
นักศึกษา

 รองบเพ่ิมเติม รองบเพ่ิมเติม
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.73 โครงการต่อกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
 นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

   270,000.00 270,000.00      

2.74
โครงการซักผ้าปูท่ีนอน 
ผ้าห่มของห้องพยาบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2562

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

       2,500.00 2,500.00         

2.75 โครงการบริจาคโลหิต
เพ่ือถวายเป็นมหามงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่และ
สมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีพันปีหลวง

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

       2,000.00 2,000.00         

2.76
โครงการซ่อมแซมและ
เปล่ียนไส้กรองน้ าด่ืม
ภายในโรงอาหาร

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

     15,000.00 15,000.00        

347



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.77 โครงการตรวจสุขภาพ
และตรวจสารสเพติด 
นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา

   170,075.00 170,075.00      

2.78
โครงการประชุมผู้ปกครอง

งานครูท่ี
ปรึกษา

     30,000.00 30,000.00        

2.79 โครงการเครือข่าย
ผู้ปกครอง

งานครูท่ี
ปรึกษา

       5,000.00 5,000.00         

2.80 โครงการอบรมครูเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้เรียน

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.81
โครงการเชิดชูครูดี

งานครูท่ี
ปรึกษา

       5,000.00 5,000.00         

2.82 โครงการบริการวิชาชีพ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

งานโครงการ
พิเศษ

     10,000.00 10,000.00        

2.83 โครงการอาชีวะอาสา
บริการ

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.84 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ดิจิทัลชุมชน

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.85 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน Fix it Center
 Thailand 4.0

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.86 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.87 โครงการพัฒนาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.88 โครงการแก้ปัญหาออก
กลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

งานครูท่ี
ปรึกษา

 รองบจัดสรร
จาก สอศ.

 รองบจัดสรรจาก
 สอศ.

2.89 โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     10,000.00 10,000.00        

2.90 โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
โดยน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง และการน า
หลักสูตรท่ีพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

349



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.91 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและติดตาม
การน าไปใช้

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     15,000.00 15,000.00        

2.92 โครงการจัดซ้ือหนังสือ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

 2,887,560.00 2,887,560.00   

2.93 โครงการสอนปรับพ้ืน งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

 จัดเก็บจาก
นักศึกษา ปวช.1

 จัดเก็บจาก
นักศึกษา ปวช.1

2.94 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะส้ัน

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     10,000.00 10,000.00        

2.95
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
 ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

   145,428.00 145,428.00      

2.96
โครงการสัปดาห์วิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

   100,000.00 100,000.00      

2.97 โครงการศึกษาดูงานของ
นักเรียนนักศึกษา

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

   252,835.00 252,835.00      
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.98 โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     66,620.00 66,620.00        

2.99
โครงการ SEACAN WAR
 OF STEEL 5 การ
แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     35,080.00 35,080.00        

2.100
โครงการหุ่นยนต์ซูโม่

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

       7,000.00 7,000.00         

2.101 โครงการจัดหา
ผู้ช านาญการสอนวิชา
ภาษาจีนและวิชา
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     74,800.00 74,800.00        

2.102 โครงการว่าจ้าง
ผู้ช านาญการในต าแหน่ง
ครูพิเศษสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

   150,000.00 150,000.00      

2.103
โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารโดยครูต่างชาติ

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

   396,000.00 396,000.00      
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.104 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
 ภาคฤดูร้อน

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

 จัดเก็บจาก
ผู้สมัครเรียน

 จัดเก็บจาก
ผู้สมัครเรียน

2.105 โครงการสะพานเช่ือมโยง
การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษา ตามนโยบาย
การเช่ือมโยงการศึกษา
ระดับ สพฐ.กับระดับ สอ
ศ.

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

     10,000.00 10,000.00        

2.106 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

งานวัดผลฯ
     30,000.00 30,000.00        

2.107
โครงการสอบคัดเลือก
นักเรียนระดับ ปวช. 
และนักศึกษาระดับ ปวส.
เข้าใหม่ น้อมน าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจ าปีการศึกษา 2563

งานวัดผลฯ

     15,000.00 15,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.108 โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2563

งานวัดผลฯ

     10,000.00 10,000.00        

2.109 โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา

งานวัดผลฯ
 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.110 โครงการลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถาน
ประกอบการ

งานทวิภาคี
       6,110.00 6,110.00         

2.111 โครงการพัฒนาครูผู้สอน
ระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษาและครูฝึกใน
สถานประกอบการ

งานทวิภาคี

     15,000.00 15,000.00        

2.112 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาระบบทวิภาคี

งานทวิภาคี
       5,500.00 5,500.00         

2.113 โครงการปฐมนิเทศและ
สัมนานักเรียน นักศึกษา
ฝีกงานในสถาน
ประกอบการ

งานทวิภาคี

     15,000.00 15,000.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.114 โครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการ
เรียนการสอน

งานส่ือการ
เรียนการสอน

     10,000.00 10,000.00        

2.115 โครงการอบรมหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา

งานส่ือการ
เรียนการสอน

     60,000.00 60,000.00        

2.116 โครงการปรับปรุงล าโพง 
เคร่ืองเสียง และระบบ
ไฟฟ้า ห้องประชุม

งานส่ือการ
เรียนการสอน

     59,400.00 59,400.00        

2.117 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส านักงาน

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต

     46,700.00 46,700.00        

2.118 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต

     66,000.00 66,000.00        

2.119
โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต

     15,000.00 15,000.00        

2.120 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์แผนกการ
บัญชีร่วมกับแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนก
วิชาการบัญชี

     27,000.00 27,000.00        

2.121 โครงการเสริมทักษะการ
ตอกลายหนัง

แผนกวิชา
หัตถกรรม

     15,415.00 15,415.00        
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

2.122
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เตาอบ

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ

     42,000.00 42,000.00        

2.123
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองซีลปากแก้วอัตโนมัติ

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ

     13,375.00 13,375.00        

2.124
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร

แผนกวิชาการ
โรงแรมฯ

       8,200.00 8,200.00         

2.125
โครงการจัดซ้ือจักรเย็บผ้า
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

แผนกวิชาค
หกรรมศาสตร์

     24,000.00 24,000.00        

2.126 โครงการฝึกทักษะการจัด
ดอกไม้ในพิธีต่างๆ

แผนกวิชาค
หกรรมศาสตร์

     12,000.00 12,000.00        

2.127 โครงการอบรมทักษะการ
ใช้ชีวิตในวัยรุ่น

แผนกวิชาการ
ตลาด

 ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.128 โครงการ จัดท าคู่มือ
นักเรียน - นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

งานทวิภาคี
     48,000.00 48,000.00        

3 โครงการตาม พ.ร.บ
งบประมาณ
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

3.1 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

งานวิจัยฯ 130,000.00 240,000.00      

3.2 โครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

งานส่งเสริม
ผลิตผล 
การค้าและ
ประกอบธุรกิจ

60,000.00 60,000.00        

3.3 โครงการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

งานครูท่ี
ปรึกษา

30,000.00 70,000.00        

3.4 โครงการอาชีวอาสาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน

งานโครงการ
พิเศษและ
บริการชุมชน

60,000.00 60,000.00        

3.5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (fix it center)

งานโครงการ
พิเศษและ
บริการชุมชน

600,000.00 900,000.00      

3.6 โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้
นักเรียน

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

117,000.00 147,000.00      
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63  รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

3.7 โครงการครูผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 189,000.00      
3.8 โครงการเร่ง

ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

189,600.00 189,000.00      

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน 
สอศ./สถานศึกษา)
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