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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมินี ้ ได้จัดทําขึ ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นแนวทางและกําหนดทิศทางในการบริหารงานของ
สถานศึกษาในการดำเน ินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสําน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัย รวมถึงแผนท่ีดี
ต้องรองรับกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  และสังคม มุ่งเน้นความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดทำแผนปฏิบัติราชการครั้งนี ้ โดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ได้รับความมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารทุก
ท่าน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมกันจัดทำโครงการ งาน กิจกรรม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดย
คำนึงถึงศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ตามวงเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ที่ทางสถานศึกษา ได้รับจัดสรรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 
 ท้ายนี้วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการเล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 
 
  

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

                       ตุลาคม 2562 
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ส่วนท่ี 1 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  

     1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

     2. พันธกิจ  (Mission) 
  1. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

3. อัตลักษณ์ 
มารยาทงาม บริการด้วยความจริงใจ 

4. เอกลักษณ์ 
บริการดี มีมารยา 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Chaiyaphum Polytechnic college 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 380 หมู่ท่ี - ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์  36000 
โทรศัพท์ โทร. 044 812083 
โทรสาร โทร. 044 811938 
เว็บไซต์ cpmpoly.ac.th 
อีเมล์   Chaiyaphum_380@hotmail.com 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
  8 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 

มีอาคาร รวมทั้งส้ิน 7 หลัง มีห้องท้ังส้ิน 49 ห้อง ได้แก่ 
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน จำนวน 4 หลัง 31 ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน จำนวน 2 หลัง 17 ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ช้ัน จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง 
4. แฟลตพักครู จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
5. แฟลตนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
6. บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง 
7. บ้านนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง 
8. อาคารพัสดุ จำนวน 1 หลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ

นายประทีป  อนิลบล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ
 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นางวีรวรรณ  โยทองยศ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 

นายสันติ  เบ็ญจศีล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสันติ  เบญ็จศิล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางวีรวรรณ  โยทองยศ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์ 
หน.งานครูที่ปรึกษา 

นางเบญจมาศ นามศิริพงษ์พันธ์ุ 
หน.งานบัญชี 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

  

 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจรูญ  จงกลกลาง 
หน.งานบุคลากร 

นางเรืองรุ้ง  แก้วหย่อง 
หน.งานบริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวสุมินตรา เขียวไกร 
หน.งานการเงิน 

 

นายเมธี  โลไธสง 
หน.งานพัสดุ 

หน.งานพสัดุ 

นางเรืองรุ้ง  แก้วหย่อง 
หน.งานสารบรรณ 

นายสกลไกร  โพธ์ิจุมพล 
หน.งานอาคารสถานที่ 

หน.งานอาคารสถานที่ 
นายสุชาติ  มณีวรรณ 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

นางสุดาพร  เสืออินทร์ 
หน.งานทะเบียน 

นายวศิน  แฝงเวียง 
หน.งานประกันคุณภาพฯ 

นายรณชัย  กลางเอก 
หน.งานปกครอง 

 

นายจรูญ จงกลกลาง 
หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ 

 

นายอุไร  รัตนภักดี 
หน.งานความร่วมมือ 

นางมัทนา  นาคนิล 
หน.งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

 

นายมนตรี  นาคนิล 
หน.งานวางแผนฯ 

นายมะนพ สิงห์ทอง 
หน.งานวิจัย พัฒนาฯ 

นายอาคม  พิมโกทา 
หน.งานแนะแนวฯ 

ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันท์  ผมพันธ์ 
หน.งานกิจกรรมนักเรียนฯ 

 นางพิมใจ  ฉัตรศรพีงษ์ 
หน.งานสวัสดิการฯ 

 นายบรรพต  โคตรชาล ี
หน.งานโครงการพิเศษฯ 

 

 

นางเบญจมาศ  นามศิริพงษ์พันธ์ุ

หน.งานกิจกรรมพิเศษนักศึกษา

วิชาทหาร 

 

-ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  ใบล ี
หน.งานพัฒนาหลักสูตร 

-นายพิริยกร  ภู่บัว 
หน.งานวัดผลและประเมินผล 

-นางสาวชมพูนุช  สุวรรณลา 
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- นายสมหวัง สุพะกะ 
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

-นายณรงค์ฤทธ์ิ  ฉตัรศรีพงษ์        
หน.งานสื่อการเรียนการสอน 

 

-นายวศิน  แฝงเวียง 
หน.แผนกวิชาทักษะชีวิต 

-นายบรรหาร โคตะล ี
หน.แผนกวิชาช่างยนต ์

-นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล 
หน.แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

-นายมนตรี  นาคนิล 
หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

-นายณรงค์ฤทธิ์  ฉตัรศรีพงษ ์
หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

-นางอังสนา  อนุตตรังกูร 
หน.แผนกวิชาการบัญชี 

-นางอรวรรณ  สิทธิสาร 
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

-นายรณชัย  กลางเอก 
หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

 

 
 

-นางอรทัย  ยิ้มน้อย     -นางสาวอนงค์นาถ  ข้อยุ่น 
หน.แผนกวิชาการโรงแรม  หน.แผนกอาหารและโภชนาการ 
 

-นางจำนงค์  บำรุงชัย  -นายสุชาติ  มณีวรรณ 
หน.แผนกวิชาเพ้นท์  หน.แผนกวิชาดนตร ี
 

-นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ์      -นายประยงค์  อินทร์หมื่นไวหน.  
แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง              หน.แผนกวิชาตดัผมชาย 
   -นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล 
          หน.แผนกวิชาเสริมสวยและนวดแผนไทย
                                   

 
 



 

4 
ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม      25     คน           (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

 
ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที ่
 

สอนวิชา 
 

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายประทีป  อนิลบล ป.โท ผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการ 
2. นางวีรวรรณ  โยทองยศ ป.โท รองผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ 
3. นายสันติ  เบญจศิล ป.โท รองผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ 
4.นายเมธี  โลไธสง ป.ตรี ครูชำนาญการพิเศษ ทักษะชีวิต หัวหน้างานพัสดุ 
5. นายวศิน  แฝงเวียง ป.ตรี ครูชำนาญการ ทักษะชีวิต หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
6.นายสุชาติ  มณีวรรณ ป.ตรี ครูชำนาญการพิเศษ ดนตรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

7. นายจรูญ  จงกลกลาง 
 

ป.โท 
 

ครูชำนาญการ 
 

คอมพิวเตอร์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล/หัวหน้างาน
บุคลากร 

8. นางอรวรรณ  สิทธิสาร ป.โท ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางจำนงค์  บำรุงชัย ป.ตรี ครูชำนาญการพิเศษ งานเพ้นท์ หัวหน้าแผนกวิชาเพ้นท์ 
10. นางอรทัย  ทาทิพย์ ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ การโรงแรม หัวหน้าแผนกการโรงแรม 
 

11. นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ์ 
 

ป.โท 
 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 

เครื่องหนัง 
หัวหน้าแผนกเครื่องหนัง/งาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

12. นางอังสนา  อนุตตรังกูร ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ การบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี 
13. นางเรืองรุง้  แก้วหย่อง ป.โท ครูชำนาญการพิเศษ การบัญชี หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 

14. นางเบญจมาศ  นามศิริพงษ์พันธ์ุ 
 
 

ป.โท 

 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 

การบัญชี 
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษนักศึกษา
วิชาทหาร/หัวหน้างานบัญชี 

 

15. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉัตรศรีพงษ์ 
 

ป.ตรี 
 

ครูชำนาญการ 
 

อิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์/
หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

16. นายบรรหาร  โคตะลี ป.ตรี ครูชำนาญการพิเศษ ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
17. นายสมหวัง  สุพะกะ ป.ตรี ครูชำนาญการพิเศษ ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานทวิภาคี 
 

18. นายมนตรี  นาคนิล 
 

ป.ตรี 
 

ครูชำนาญการ 
 

ช่างไฟฟ้า 
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง/งาน
วางแผนและงบประมาณ 

 

19. นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล 
 

ป.ตรี 
 

ครูชำนาญการ 
 

ช่างเช่ือม 
หัวหน้าแผนกช่างเช่ือม/งานอาคาร
สถานท่ี 

 

20. นายรณชัย  กลางเอก 
 

ป.ตรี 
 

ครูชำนาญการ 
เทคนิค
พื้นฐาน 

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน/
หัวหน้างานปกครอง 

21. ว่าท่ีร้อยตรี ยุรนันท์  ผมพันธ์ ป.โท ครู อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานกิจกรรม 
22. นายอาคม  พิมโกทา ป.ตรี ครู ช่างยนต์ หัวหน้างานแนะแนว 
 

23. ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี 
 

ป.ตรี 
 

ครู 
เทคนิค
พื้นฐาน 

 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

24. นางสาวสุมินตรา  เขียวไกร ป.ตรี ครู ทักษะชีวิต หัวหน้างานการเงิน 
25. นางสุดาพร  เสืออินทร์ ป.ตรี ครู ทักษะชีวิต หัวหน้างานทะเบียน 
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ลูกจ้างประจำ     รวม     6      คน    (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

 
ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน 

 

ปฏิบัติหน้าที ่
 

สอนวิชา 
 

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายประยงค์  อินหมื่นไวย ปวส. พนักงานพัสดุ ส3 ตัดผมชาย หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย 
 

2. นางสาวปุณยนุช  สัจจวีรกุล 
ม.3  

พนักงานธุรการ 
เสริมสวยและ
นวดแผนไทย 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวยและ
นวดแผนไทย 

3. นายไพฑูรย์  ศิริเถียร ม.3 พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ 
4. นายบุญเสน่ห์  การถาง ม.6 พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ 
5. นายสุเทพ  ธงทอง ม.6 พนักงานบริการ  พนักงานบริการ 
6. นายชุมพร  เทียมชัยภูมิ ม.6 พนักงานช่างไม ้  พนักงานช่างไม ้

 
 
 
 
พนักงานราชการ     รวม     4      คน    (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

 
ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน 

 

ปฏิบัติหน้าที ่
 

สอนวิชา 
 

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายบรรพต  โคตรชาลี ป. ตรี พนักงานราชการ (ครู) ช่างยนต์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
2. นายนะนพ  สิงห์ทอง ป.ตรี พนักงานราชการ (ครู) ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาฯ 
3. นายพิริยกร  ภู่บัว   ป.ตรี พนักงานราชการ (ครู) ช่างยนต์ หัวหน้างานหลักสูตร 
 

4. นายอุไร  รัตนภักดี 
 

ป.ตรี 
 

พนักงานราชการ (ครู) 
 

ช่างยนต์ 
หัวหน้างานความร่วมมือ/ศูนย์
ข้อมูล DSS 
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ลูกจ้างชั่วคราว    จำนวน     31     คน              (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

 

ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน 

 

ปฏิบัติหน้าที ่
 

สอนวิชา 
 

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายอิทธิพัทธ์  วงศ์กาวี   ป. ตรี ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือม งานอาคารสถานท่ี 
2. นายธัชพงษ์  เอี่ยมสำอางค์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือม งานอาคารสถานท่ี 
3. นางมัทนา  นาคนิล ป.ตรี ครูพิเศษสอน ทักษะชีวิต งานประกันคุณภาพ/หน.งานส่งเสริมฯ 

4. นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี ป.ตรี ครูพิเศษสอน ทักษะชีวิต ผู้ช่วยงานวิจัยฯ/หน.งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

5. นายวสันต์  มาตเริง ป.ตรี ครูพิเศษสอน อิเล็กทรอนิกส์ งานส่ือการเรียนการสอน 
6. นายสุรชัย  ภิรมย์ไกรพัด ป.ตรี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี 
7. นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม ป.ตรี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ 
8. นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน การโรงแรม หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 

9. นายบริบูรณ์  สนณรงค์ 
 

ป.ตรี 
 

ครูพิเศษสอน 
อาหารและ
โภชนาการ 

 

หัวหน้างาน อวท. 
 

10. นางสาวอนงค์นาถ  ข้อยุ่น 
 

ป.ตรี 
 

ครูพิเศษสอน 
อาหารและ
โภชนาการ 

 

หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 

11. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณลา ป.ตรี ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวิทยบริการ 
12. นางสาวเมริน  ขำชัยภูมิ ป.ตรี ครูพิเศษสอน การบัญชี ผู้ช่วยงานการเงิน 
13. นายมานพ  ชมภูแก้ว ป.ตรี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยงานปกครอง/งานทวิภาคี 
14.  นายรุ่งโรจน์  พงษ์วิเศษ ป.ตรี ครูพิเศษสอน อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยงานส่ือการเรียนการสอน 
15. นางสาวอนงค์นาฎ  นกแก้ว ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานการบัญชี 
16. นางสาวสุนิตฐา  เต้หนองเป็ด ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานวิทยบริการ/ระยะส้ัน 
17. นางสาวสุชาวดี  สงวนทรัพย์ ปวส. เจ้าหน้าท่ี  งานกิจกรรม/สวัสดิการ 
18. นางสาวเรณู  คงโนนกอก ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานสารบรรณ 
19. นางสุภาพร  สะท้าน ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานวางแผนและงบประมาณ/งานส่งเสริมฯ 
20. นางสาวณัฐกานต์  ชมนาวัง   ปวส. เจ้าหน้าท่ี  งานบุคลากร 
21.นางสาวสุดารัตน์  พันสีทา ปวส. เจ้าหน้าท่ี  งานทะเบียน 
22. นายกฤษณะ  ชัยสิทธิ์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว 
23. นางสาวอุบลภัค  คิดการ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานพัฒนาหลักสูตรฯ/ทวิภาคี 
24. นางสาววรรณนิสา พันธ์ชาลี ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานพัสดุ 
25.นายสรรพสกนธ์  จันทร์งาม ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานศูนย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ 
26. นางสาวศิวพร  วิริยชัยฤกษ์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานวัดผลและประเมินผล 
27. นางสาวภัทรศยา  สูงชัยภูม ิ ปวส. เจ้าหน้าท่ี  งานพัสดุ 
28. นางสาวหทัยภัทร  แสงใส ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานการเงิน 
29. นางสาวนภาพร  สมภา ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี  งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

30. นางบุญสม  นกแก้ว ป.4 แม่บ้าน  แม่บ้าน 
31. นายสนาน  นกแก้ว ป.6 นักการภารโรง  นักการภารโรง 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตรในระบบต่อเนือ่ง 
 

ประเภทวิชา/สาขา 

 

นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563 
 

รวมทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2  
รวมทั้งสิ้น 240 230 124 140 84   818 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม         
- แผนกวิชา/งาน ช่างยนต์/เทคนิค
ยานยนต์ 

80 74 51 20 23   248 

- แผนกวิขา/งาน ช่างเช่ือม 20 4 1 20 2   47 
- แผนกวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง/
ติดต้ังไฟฟ้า 

40 31 18 20 22   131 

- แผนกวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 20 21 9 20 7   77 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม         
- แผนกวิชา/งาน การบัญชี 20 10 3 20 8   61 
- แผนกวิชา/งาน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

20 38 18 20 16   112 

3. ประเภทวิชา คหกรรม         
- แผนกวิชา/งาน อาหารและ
โภชนาการ 

20 9 8 - -   37 

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

        

- แผนกวิชา/งาน การโรงแรม 20 43 16 20 6   105 
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โครงการ หลังคารถหกล้อ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเมธี  โลไธสง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีรถโดยสารบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ซึ่งยังไม่มีหลังคารถและการนำออกไป

ใช้งานจึงไม่เกิดความปลอดภัย ดังนั้นทางคณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาและได้มีมติร่วมกันว่าให้จัดทำโครงการจัดซื้อ
หลังคารถหกล้อ เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิในการออก
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการแก่ครู บุคลาการทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาท่ีออก
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีหรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 มีรถหกล้อพร้อมหลังคา 1 คัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 มีรถหกล้อท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .............415,900................ บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 

8.3 ค่าวัสดุ  415,900  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีรถหกล้อท่ีมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานท้ังในและนอกสถานท่ี 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  จากการสังเกต     
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โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้องประชุม 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวัสดุครุภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 

และวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้มีการประชุมสัมมนาโครงการต่างๆ ท้ังบุคคลภายในและภายนอก  แต่เนื่องจาก
วัสดุและครุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญท่ีต้องสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารงานของห้องประชุมเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดโต๊ะแระชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการทำงานท้ังระบบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ตามโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อทางวิทยาลัยฯ สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเก้าอี้พร้อมในการใช้งานอยู่
เสมอ 

5.2 เพื่อทดแทน เก้าอี้ชุดเก่าท่ีชำรุดและไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 วิทยาลัยฯ มีเก้าอี้นั่งในห้องประชุมได้เพียงพอ 
      6.1.2 มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม เก้าอี้พลาสติก 250 ตัว เก้าอี้บุนวม 70 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ทางวิทยาลัยฯ มีเก้าอี้จัดกิจกรรมในห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 103,250   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  103,250 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ห้องประชุมมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ สะดวกพร้อมใช้งาน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1   การสังเกตการณ์    
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานท่ี  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ห้องน้ำ – ห้องสุขา ถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับทุกคนท่ีจะต้องใช้ห้องน้ำท่ีดีจะต้องเป็นห้องน้ำท่ีสะอาด 

ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ใครเข้าไปใช้แล้วจะรู้สึกถึงความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย แต่ด้วย
งบประมารท่ีจำกัด ทำให้ห้องน้ำเดิมของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา โครงสร้างเดิมไม่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะอนามัย อันจำนำมาซึ่งโรคติดต่อได้ ห้องน้ำท่ี
มีอยู่นั้นก็เก่าทรุดโทรม ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เห็นความสำคัญของการสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา เป็น
ส่ิงจำเป็นท่ีสุด และต้องได้มาตรฐานท่ีสุด จึงได้จัดทำโครงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ใช้บริการห้องน้ำท่ีถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด 
5.2 เพื่อปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องสุขาบางรายการท่ีไม่สมบูรณ์ 
5.3 เพื่อปรับระบบห้องน้ำ-ห้องสุขาให้ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 มีการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 มีห้องน้ำ-ห้องสุขาท่ีสะอาด ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             



5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...........57,887.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน  13,350 บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  44,437 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีห้องน้ำ-ห้องสุขาท่ีสะอาด ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำ
ความสะอาด               
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  จากการสังเกตการณ์     
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โครงการ  จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ทำการพัฒนาอาคารสถานท่ีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนท่ี
นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ในขณะเด่ียวกันตามห้องเรียนห้องประกอบการต่าง ๆ ก็ได้ทำการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเรียนการสอนตามยุกต์สมัย ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องประชุมคณะผู้บริหารใหม่หลายห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครู และผู้บริหารของ
วิทยาลัยได้มีสถานท่ีประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นสัดส่วน และในการ
ประชุม อบรมสัมมนาครู ผู้บริหารวิทยาลัยแต่ละครั้งท่ีมีการใช้โต๊ะรองเขียนเป็นจำนวนมาก ทางวิทยาลัยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานอาคารสถานที่ต้องประสบปัญหาและหาทางแก้มาโดยตลอด ในการขอยืมและโยกย้ายโต๊ะตามโรง
อาหารบ้าง ห้องเรียนบ้าง ห้องสำนักงานต่าง ๆ บ้าง ซึ่งสร้างความยุ่งยากและเสียเวลาอยู่ไม่น้อยในการขนย้ายและ
จัดเก็บเข้าท่ี ในปีการศึกษา 2563 ท่ีจะถึงนี้ทางคณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาและได้มีมติร่วมกันว่าให้จัดทำโครงการ
ซื้อโต๊ะสำหรับนั่งประชุมครูขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ 

5. วัตถุประสงค ์
          5.1  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูนักเรียน นักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          5.2  เพื่อใช้จัดอบรม สัมมนาครูบุคลากรของวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ 

          5.3 เพื่อแก้ปัญหาการขอยืมและขนย้ายโต๊ะสำหรับประชุมตามท่ีต่าง ๆ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1   มีครูบุคลากรของโรงเรียนมีโต๊ะประชุมท่ีสะอาด ได้มาตรฐานนั่งอบรมสัมมนาและจัด
กิจกรรมอื่น ๆ อย่างเพียงพอ 

 6.2 เชิงคุณภาพ  
      6.2.1 มีโต๊ะประชุมยาวแบบพับขาได้จำนวน  44  ตัว 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
  7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

      เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                   เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน …………....74,800................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน                                    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย          บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     74,800       บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยมีโต๊ะเพียงต่อการใช้งาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากการสังเกต 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

โครงการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 



1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารและสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เกิดการชำรุดเสียหาย อัน

เนื่องจากภัยที่เกิดจากสัตว์ ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้มีการใช้งานได้ จ่ายระบบไฟฟ้าให้กับอาคารเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นทางวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ จึงจัดทำโครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA ให้สามารใช้งานได้ปกติ 

5.2 เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดการเรียนการสอน 
5.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูนักเรียน 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีกระแสไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 



       เดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ..........57,887............... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ   57,887 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  จากการสังเกตการณ์     
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โครงการ ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าวทิยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารและสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 



 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
หม้อแปลง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟา้ ท่ีใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยัง

อีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เช่ือมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ 
หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า เมื่อมีวัตถุหรือสัตว์ต่างๆ วิ่งผ่านเข้าไปจะทำให้หม้อแปลง
ระเบิดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อลดความเสียหายแก่ทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่จะวิ่งเข้ามาในหม้อแปลงและทำให้เกิดความเสียหาย 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
5. ดำเนินโครงการ             
6. ประเมินโครงการ             
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
8. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 
 

33 
 

 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...........64,521................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


 8.3 ค่าวัสดุ   64,521 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีพร้อมใช้งาน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกตการณ์     
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โครงการ ผ้าคลุมเก้าอี้ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 



ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือฟาร์มงาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานอาคารวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ดังนั้นงานอาคารจึงได้จัดทำโครงการผ้าคลุมเก้าอี้ขึ้นเพื่อความสวยงามและเพื่อยืดอายุการใช้งานของเก้าอี้  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น 
5.2 เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
5.3 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและมูลสัตว์ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้ผ้าคลุมเก้าอี้จำนวน 150 ผืน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมใช้งาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .........15,000................ บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท    
8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
8.3 ค่าวัสดุ  15,000 บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมใช้งาน                  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 



 10.1 จากการสังเกตการณ์    
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โครงการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ต้อง
ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยการนำบุคลากรไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จการ
บริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานของตนเอง และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสถานศึกษา   
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
  5.4 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน  

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ได้ร่วมโครงการ จำนวน 67 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
      6.2.2 บุคลากรสามารถนำความรู้ท่ีได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

                  - 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ........250,000....... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย   250,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



9.1 บุคลากรมีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง             
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

9.2 บุคลากรสามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสถานศึกษา 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1     วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2     แบบสอบถาม,แบบสำรวจ  
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โครงการ ตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  - 
ด้านท่ี         - 
ข้อท่ี          - 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 การตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดให้บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ บุคลากรวิทยาลัยฯให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจสอบสมรรถนะของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองเบ้ืองต้น 
 ดังนั้นงานบุคลากร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น 
  5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติและเป็นแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
5.3 เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือจากการให้บริการสุขภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6.รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
         เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............1,000................ บาท ได้แก่ 
    8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
    8.2 ค่าใช้สอย   1,000  บาท 
    8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



 9.1 ทราบภาวะสุขภาพของบุคลากร ปัญหาจากการตรวจสุขภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
    9.2 ได้ข้อมูลท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ การรักษาและส่งเสริม

สุขภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      10.1     วิธีการ จากการสังเกต 
      10.2     แบบสอบถาม,แบบสำรวจ  
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โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร 
1. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  - 
ด้านท่ี         - 
ข้อท่ี          - 

3. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาคุณธรรมนั้น เพื่อให้สนองนโยบายของสำนักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมและเกิดการพัฒนาด้านสถานศึกษาคุณธรรมข้ึน จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสถานศึกษาคุณธรรมขึ้น เพื่ อเป็นการพัฒนา
ประเทศชาติพัฒนามนุษย์ทุกๆด้าน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 
 5.2 เพื ่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเน ินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        - มกราคม – พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        -  
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............12,000.............. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย   12,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับอบรมทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยใน
ตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
    10.1  สอบถามความพึงพอใจ   
    10.2 แบบสอบถาม,แบบสำรวจ      
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โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุดาพร  เสืออินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
  ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อท่ี 1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



          ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อ
สนองตอบความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการอาชีพศึกษา เพื่อสร้าง
ความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการ
บริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาและเป็นการ
สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนท้ังในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังสำนักการบริการสังคมนั้น ในแต่ละปี
การศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดง
ถึงความภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียนและเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สถาบันของนักเรียน นักศึกษางานทะเบียนจึง
จัดทำโครงการรับใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) เพื่อรองรับการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
การศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา 
5.2 เพื่อเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
5.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและวงศ์ตระกูล 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 จำนวน 110 คน 
      6.1.2 นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 จำนวน 43 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             



6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
  
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

      เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............10,000............... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  10,000  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีได้สำเร็จการศึกษา 
 9.2 ได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาในการเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
   10.2 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุดาพร  เสืออินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
  ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
           ข้อท่ี  1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุธ
ศักราช ๒๕๖๒ และการจัดการศึกษาหลักสูตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ใหส้ถานศึกษาเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษา และใช้
เป็นหลักฐานในการขอใบรับรอง สะดวกในการมาติดต่อกับวิทยาลัยและติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆต่อไป 

ดังนั้น งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
5.2 เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใบรับรอง และสะดวกในการติดต่อกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
5.3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 222 คน 
      6.1.2 นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 จำนวน 85 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

        เดือน มีนาคม – เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยถูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน     30,700      บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย      30,700  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 



 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้บัตรประจำตัวนักเรียนใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้บัตรประจำตัวนักเรียนใช้ขอหลักฐานในการขอใบรับรอง และสะดวกในการ 

9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้บัตรประจำตัวนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      10.1 แบบสอบถาม 
  10.2 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

5. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจรูญ จงกลกลาง /หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

7. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

8. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีหน้าท่ีหลัก เป็นเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการป้องกัน ข้อมูล (Package) ท่ีมีการรับหรือส่งผ่านระบบเครือข่าย โดยจะถูกกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ เพื่อ
ใช้บังคับในการส่ือสารภายในเครือข่าย และมีหน้าท่ีในการควบคุมระดับการเข้าถึง การรับ-ส่งข้อมูล นอกจากนี้
ยังทำหน้าท่ีหลายอย่างพร้อมกัน เช่น 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. การพิสูจน์ตัวตน 
ทำให้มีภาระงานมากเกินไป หาก Firewall ไม่ทำงานเพียงเครื่องเดียวทำให้การบริการของระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ จึงเป็น Single Point of Failure (SPOF) ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จำเป็นต้องใช้วิธีตัวตายตัวแทน หาก Firewall เครื่องหนึ่งไม่ทำงาน Firewall อีกเครื่องจะทำงานแทน 

การจัดหา Next Generation Firewall ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจจับ ค้นหา ข้อมูล และ 
ปิด กั้น ภัยคุกคาม สามารถควบคุมการใช้งานในระดับ Layer 7 : Application Layer โดยไม่จํากัดเพียง



หมายเลขของช่องทางการส่ือสาร (Port), ข้อตกลงในการส่ือสาร (Protocol) หรือรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล 
(Encryption) เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้สำหรับป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากการส่ือสาร ท่ัวไปท่ีถูกบุก
รุก จากผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5.2 เพื่อจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีความปลอดภัย 
      6.1.2 ลดจำนวนการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตจากภายนอก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ระบบอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
      6.2.2 สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
         วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    …..…….300,000………บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  300,000  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 9.2 สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นภายในระบบอินเตอร์เน็ต 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกต     
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โครงการ ลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอุไร    รัตนภักดี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  ด้านท่ี 2    ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน 
          ข้อท่ี   2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

มุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรและสถานศึกษาท่ีขาดบุคลากรเฉพาะทางเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยทำการสอนวิชาชีพให้กับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมให้กับนักเรียนนำความรู้ไป
ดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับ 
สถานประกอบการในจังหวัดและต่างจังหวัด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ี
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 



 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 
49 

 
 

7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
      เดือน  ตุลาคม 2562  -   กันยายน  2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      สถานประกอบการท่ีร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   ……………10,000……………  บาท ได้แก่ 
            8.1 ค่าตอบแทน      บาท 
            8.2 ค่าใช้สอย  10,000    บาท 
            8.3 ค่าวัสดุ       บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1 ได้กำลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
      9.2 ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   10.1   แบบสอบถาม 
   10.2  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ จัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายมะนพ  สิงห์ทอง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ด้านท่ี 1     ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อท่ี   1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผลให้ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายท่ีจะเร่งพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษามีความรู้ความชำนาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป จึง
ได้จัดให้มีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ข้ึนเป็นประจำทุกปี  
  การสร้างสรรค์ผลงานสิ ่งประดิษฐ์คนรุ ่นใหม่ ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่
ความเป็นมาตรฐานพร้อมกับพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์ของสังคม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่าง
กว้างขวาง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามีจำนวนมากที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ผลงานที่นักศึกษาประดิษฐ์ขึ ้นได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมี
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ ในการสนับสนุนการจัดทำผลงานที่เป็นโครงงาน 
โครงการวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้าย  คือ ปวช.3 และ 
ปวส.2 ได้มีการเรียนในวิชา/โครงงาน/โครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร ปวช. , ปวส. โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู ้เรียนได้พัฒนาโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์  โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดทำ
โครงงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ซึ่งผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น ส่ิงประดิษฐ์ 



5.2 ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

5.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดย
สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 
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6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 
      6.1.2 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้อบรมครูด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และระดับชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
      เดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ...............130,000..................บาท  ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
           8.3 ค่าวัสดุ  130,000  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



9.1 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สอบถามความพึงพอใจ    
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โครงการ วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ด้านท่ี 1     ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อท่ี   1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต มีท้ังประโยชน์และโทษไม่ว่าจะเป็นการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ยังต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.2 เพื่อมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
5.3 เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการการเรียนรู้ และทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่         
ระดับ ปวช.  

          6.2.2 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่        
ระดับ ปวส. 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวความคิด ด้านกระบวนการผลิต 
         6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นคว้าและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
         6.3.3 นักเรียน นักศึกษา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักความ

สามัคคี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือน มิถุนายน –  ธันวาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
     เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ..................10,000..................  บาท ได้แก่ 
      8.1 ค่าตอบแทน      บาท 
      8.2 ค่าใช้สอย         บาท 
      8.3 ค่าวัสดุ     10,000     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1 นักเรียน นักศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ระดับ ปวช. 
      9.2 นักเรียน นักศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ระดับ ปวส. 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      10.1 แบบสอบถาม 
       10.2 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ ติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายวศิน  แฝงเวียง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา     
  ด้านท่ี  3     ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา    
  ข้อท่ี    3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้มีประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน จัดให้มีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ 
ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายใน ให้มีความเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ.  

เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ และ
เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงมี
ความจำเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
ของข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนเชิงประจักษ์ และเพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในต่อไป 

  5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีกระบวนการพัฒนาท้ัง
ระบบ 
  5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลการรายงานท่ีมีความถูกต้องและชัดเจนเชิงประจักษ์ พร้อมรับการตรวจติดตามและ
ประเมิน การประกันคุณภาพภายใน 
  5.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในได้อย่าง
ถูกต้อง  

5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินใหม่จาก สมศ. 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 66 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
              6.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ู ้จักและทำความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือน  ตุลาคม 2562 -  เดือน สิงหาคม  2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน …………5,000……. บาท ได้แก่ 
           8.1 ค่าตอบแทน   บาท 
           8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
           8.3 ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

-  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักและทำความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1    แบบสอบถาม 
          10.2    สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวศิน แฝงเวียง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา     
ด้านท่ี  3     ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา    

  ข้อท่ี    3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการที่รัฐฯ ต้องจัดทำ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเข็มทิศชี้นำในการ
พัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนมั่นคง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเป็นกฎหมายหลักทางด้าน
การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมาก องค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบ
การบริหารและการจัดการที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และมาตราที่ 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
จากภายนอกต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
  5.2 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี ่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.3 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการดำเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

5.4 เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 73 คน       
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รู้จักและทำความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ       
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

  
7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

  เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   ……………10,000…………….. บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  10,000  บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รู้จักและทำความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1   สอบถามความพึงพอใจ  
  10.2   แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ อบรมความรู้เบ้ืองต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อท่ี  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อ
ต้องการนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการ
ประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาต่อไปแล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ท้ังใน
เรื่องการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
  อีกท้ังการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรท่ังไปท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือ
ผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การ
แข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีนำนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะก้าวไปเป็น
ผู้ประกอบการสามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ หรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกจิเป็นส่ิง
สำคัญท่ีผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน นกัศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่า
ปัจจุบันองค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะไปอยู่ท่ีใดและด้วยวิธีอย่างไร 
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินการด้านธุรกิจอีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวหน้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ใน
อนาคตต่อไป 
 5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 

 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นกัศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ 

 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ 

 5.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 



 5.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิง
ธุรกิจท่ีดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  
        มิถุนายน 2563 – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ  

       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
          เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............20,000.................. บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  20,000 บาท      
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติแนวความคิดของการบริหารจัดการใน
เชิงธุรกิจท่ีดี 

9.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจ
เมื่อสำเร็จการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วิธีการ     จากการสังเกต 
          10.2 เครื่องมือ     แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   

     ข้อท่ี   1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกสารอาชีวศึกษาเพื่อ
ต้องการนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการ
ประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาต่อไปแล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ท้ังใน
เรื่องการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
  อีกท้ังการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรท่ังไปท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวม
แห่งกระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กล
ยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีนำนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ
สามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ หรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจเป็นส่ิงสำคัญท่ี
ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน นกัศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่า
ปัจจุบันองค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะไปอยู่ท่ีใดและด้วยวิธีอย่างไร 
     ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรท่ีจะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินการด้านธุรกิจอีกท้ังเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการท่ีจะก้าวหน้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ใน
อนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 



 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นกัศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ 
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5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ 

 5.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

 5.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิง
ธุรกิจท่ีดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือนมิถุนายน  2563 – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...........2,000.................. บาท ได้แก่ 
          8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
          8.2 ค่าใช้สอย  2,000  บาท 
          8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติแนวความคิดของการบริหารจัดการใน
เชิงธุรกิจท่ีดี 

9.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจ
เมื่อสำเร็จการศึกษา 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วิธีการ      จากการสังเกต 
     10.2 เครื่องมือ      แบบสำรวจความพึงพอใจ 
     

 
 
 
 
 
 
 

64 
 

โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจเดิม) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อท่ี  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดต้ัง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และผู้สนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งท่ีช่วยปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า การ
ให้บริการ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายฯลฯซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์งานศูนย์บ่มเพาะจึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 
 5.3 เพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 5.4 เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการร้านค้า 
 55 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.6 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นกัศึกษา  



6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
                 6.2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือน มิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ. งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
          เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................40,000................. บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  40,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วิธีการ       จากการสังเกต 
          10.2 เครื่องมือ       แบบสำรวจ 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจใหม่) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   

     ข้อท่ี  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดต้ัง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และผู้สนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งท่ีช่วยปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า การ
ให้บริการการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายฯลฯซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์งานศูนย์บ่มเพาะจึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 
 5.3 เพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 5.4 เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการร้านค้า 
 5.5 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.6 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นกัศึกษา  
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 



 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
                  6.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         
 

   
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือน สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมารการ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................40,000.................. บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  40,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1 วิธีการ           จากการสังเกต 
           10.2 เครื่องมือ        แบบสำรวจ 
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โครงการ ปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  5   ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี   5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           จากสภาพห้องปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรียน นักศึกษา ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้งาน จึงเห็นควรจะต้องมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและห้องปฏิบัติการท่ีน่าใช้งาน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติศูนย์บ่มเพาะฯ 
5.2 เพื่อให้มีห้องรองรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
5.3 เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 มีห้องปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมใช้งาน  1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 มีห้องปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะฯ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินตามโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       - ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...............21,000.............. บาท ได้แก่ 
    8.1 ค่าตอบแทน       บาท 
    8.2 ค่าใช้สอย        บาท 
    8.3 ค่าวัสดุ  21,000 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1 วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะฯ ท่ีได้มาตรฐาน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      10.1    จากการสังเกต   
      10.2     จากแบบสอบถาม    
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โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา                 
ระดับ อศจ. และระดับภาค 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมัทนา นาคนิล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อท่ี  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการนักเรียน

นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้น ให้
นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไป
แล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การ
แข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึง เห็นควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
5.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมศูนย์บ่มเพาะฯมีส่วนร่วมในการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ..............2,000............. บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  2,000  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สอบถามความพึงพอใจ     

    10.2  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ พัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา 
 

9. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมพฒันานักเรียน นักศึกษา 
10. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

11. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

12. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่มี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลง มีทักษะความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในผลงานของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

5.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

5.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถท่ีตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 304,200 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  304,200  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 จัดเก็บจำนวนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ        
ท่ีได้รับการพัฒนา โดยใช้แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ 

10.2 จัดเก็บพฤติกรรมความต้ังใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสังเกต 
10.3 จัดเก็บความคิดเห็นของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัด

ช่างชัยภูมิ ต่อกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                                      โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ได้เกิดปัญหาสำหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นมากมาย เนื่องมาจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยกับ

วัยรุ่นซึง่เป็นนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
อนามัย ค่านิยม และจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งนับว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งแก้ไขได้ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ท้ังปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ือลามก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีสำคัญได้ก่อให้เกิด
ความวิตกกังวล และความหนักใจแก่ผู้ปกครองท่ีเกรงว่าลูกหลานของเขาจะตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ 

ตามสภาพความเป็นจริง นักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถเรียนในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งจะพักอยู่ท่ีหอพกั 
บ้านเพื่อน นอกจากสภาพแวดล้อมท่ีขาดผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทำให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ ดังนั้น ก่อนท่ีปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
จึงได้จัดทำโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นกัศึกษาข้ึน เพื่อหาทางร่วมมือวางแผนการแก้ไขปัญหา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายวิทยาลัยฯ  

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้กฎ ระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพื่อให้เป็นการปรึกษาปัญหาของเด็กร่วมกัน ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5.4 เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้ปกครองและคณะครู จำนวน 500 คน      
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิด
เกี่ยวกับเด็กร่วมกัน   
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............12,000.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  12,000  บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รู้นโยบายของรัฐบาล 
           9.2 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รู้กฎระเบียบ วินัย ของวิทยาลัย 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียน การสอน งานทะเบียน งาน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 จากการสอบถาม 
      10.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ ลดปัญหาออกกลางคันกรณีรายบุคคล  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์/งานครูท่ีปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากข้อมูลครูท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาของแต่ละห้องท้ังด้านปัญหาการเรียน 

การแต่งกาย พฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ ทำให้ทราบว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวิทยาลัยฯ ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา จะทำให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น และเป็นการพบปะครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา เป็นการเข้าถึงชุมชน  

งานครูที ่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
5.2 เพื่อช่วยในการปรับตัวของผู้เรียนติดตามการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน  

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
5. ดำเนินโครงการ             



6. ประเมินโครงการ             
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
8. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       บ้านพักนักเรียน นักศึกษา 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .............21,000................ บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  21,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาออกกลางคันน้อยลง  
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 จากการสอบถามความพึงพอใจ       
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โครงการ เย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากข้อมูลครูท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาของแต่ละห้องท้ังด้านปัญหาการเรียน 

การแต่งกาย พฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ ทำให้ทราบว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวิทยาลัยฯ ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา จะทำให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นกัศึกษาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น และเป็นการพบปะครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา เป็นการเข้าถึงชุมชน  
งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเห็นควรตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ให้ความใกล้ชิดกับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาและมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีจะได้แก้ไขได้ทันเวลา และไม่เป็นปัญหาสังคม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาตลอดเวลา 
5.3 เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้ทันเวลา 
5.4 เพื่อเป็นการพบปะระหว่างวิทยาลัยฯ กับครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ชุมชน 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิด
เกี่ยวกับเด็กร่วมกัน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
5. ดำเนินโครงการ             
6. ประเมินโครงการ             
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
8. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทำกิจกรรม คือ แก้ไขพฤติกรรมของเด็กได้ง่ายข้ึน จึงเห็นควร ตรวจ
เย่ียมบ้าน ให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาและมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีจะได้ทันเวลา ไม่
เป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 จากการสอบถาม 
10.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ อบรมการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาเยาวชน ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมใน
โลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวัน 
ซึ่งบ้างก็มีท้ังท่ีเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บ
กันท้ังสองฝ่าย ทำให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ซึ่งท่ีผ่านมาทาง
หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง กไ็ด้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เพื่อลดและป้องกัน
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายท้ังกับตัวนักศึกษาเองและช่ือเสียงของสถาบันอีกด้วย 
ซึ่งปัจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงคราม หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็ม
ขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยคำยั่วยุรุนแรง นักศึกษาสถาบันคู่อริ ซึ่งในช่วงท่ีใกล้วันสถาปนา
ของแต่ละสถาบันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นอย่างรุนแรงและน่าเป็นห่วง  ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่น
เท่านั้นยังเข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบันอีกด้วย  การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" 
ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ท่ียากจะแก้ไข แต่ก็จำเป็นต้องแก้ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกส่ันขวัญผวาให้แก่สังคม ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ยังสร้างความเส่ือม
เสียและทำลายความน่าเช่ือถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น"เสาหลัก" ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย  เหตุการณ์การทะเลาะวิวาท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่
นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีสังคมต้องการหา
หนทางเยียวยาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน   
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
      5.2  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การวางตัว การคบเพื่อน การหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีจำทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
      5.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและบทลงโทษการทะเลาะ
วิวาท 
      5.4  เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทให้แก่
ตนเองและ...ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 250 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงผลเสีย
ของการทะเลาะวิวาท ตระหนักถึงโทษ และบทลงโทษการทะเลาะวิวาท ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อ
เหตุเอง และผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
                วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................3,000............... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  3,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
          9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 9.2 นักเรียนได้รับรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม รูจั้กกาลเทศะ การวางตัว การคบเพื่อน การหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

          9.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและบทลงโทษการทะเลาะวิวาท 



9.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทให้แก่ตนเอง
และครอบครัว ชุมชน และเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือแบบสอบถาม 
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โครงการ สุ่มตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจรงิจัง ท้ังนี้

เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ 

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา จึงได้จัดทำโครงการตรวจสารเสพติด เพื่อตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ครูท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน 
ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ 
ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงติด
สารเสพติด 

5.2 เพื่อให้ครูนักเรียนนักศึกษา  ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 

 



          5.3  เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด อันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย   
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 300 
คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่ม
เส่ียงติดสารเสพติด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............15,000...................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  15,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
          9.1 นักเรียนได้รับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด  



          9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้การแนะนำเพื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
ท่ีเป็นส่ิงมั่วเมาท้ังหลาย  

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ สถานศึกษาสีขาว 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจรงิจังท้ังนี้

เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ 

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ครูท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา 
ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศ
ไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้อง
เหมาะสม จากผู้ท่ีเป็นแกนนำ และครูท่ีปรึกษา 

 



      5.2  เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 
      5.3  เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัว
เมาท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 
คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงผลเสีย
ของการทะเลาะวิวาท ตระหนักถึงโทษ และบทลงโทษการทะเลาะวิวาท ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อ
เหตุเอง และผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 

 
84 

 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................8,500................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  8,500  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



          9.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเพื่อนและครูท่ีปรึกษา  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ลดปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรและลดปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมี

ปัจจัยหลายด้านท่ีส่งผลกระทบท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชนไทย 
เช่น การก่อทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมั่วสุมทางเพศ การติดเกมส์ออนไลน์ สารเสพติด 
อบายมุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่ิงกระตุ้นยั่วเย้า ทางด้านวัตถุนิยมและส่ิงมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลคล่ังไคล้ใน
การบริโภคนิยม ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน/การมั่วสุมทางเพศ ถือว่า
เป็นปัญหาข้ันวิกฤตของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนท่ีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ 
ซึ่งนับเป็นปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมั่วสุมทางเพศ เกิดจากการ
ท่ีเด็กและเยาวชนมีค่านิยมทางเพศท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งค่านิยมทางเพศ หมายถึง แนวความคิด พฤติกรรมในเรื่องเพศ  
ซึ่งสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่าจึงยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนในระยะหนึ่ง ค่านิยมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของสมาชิกในสังคม ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อค่านิยม 

 



ทัศนคติของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นช่วงของวัยเด็ก วัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลายที่กำลัง
ศึกษาเล่าเรียนในระดับช้ันต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

    5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และค่านิยมท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความรักและ
เพศสัมพันธ์             

    5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมปกป้องเพื่อน
เยาวชน 

    5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        พฤษภาคม – กันยายน 2562 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
                วิทยาลัยสารพัดช่างชัดภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
              เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................5,000.................. บาท ได้แก่ 



8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
          9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ อาชีวอาสาต้านยาเสพติด 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจรงิจัง ท้ังนี้

เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ 

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา จึงได้จัดทำโครงการตรวจสารเสพติด เพื่อตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ครูท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน 
ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ 

 



ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงติด
สารเสพติด 

5.2 เพื่อให้ครูนักเรียนนักศึกษา  ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 
          5.3  เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด อันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย   
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่ม
เส่ียงติดสารเสพติด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............18,200............... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท  
 



 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  18,200  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
          9.1 นักเรียนได้รับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด  

          9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้การแนะนำเพื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
ท่ีเป็นส่ิงมั่วเมาท้ังหลาย  

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ การรักษาเอกลักษณ์ชาติไทย (นักเรียน นักศึกษาแต่งผ้าไทย) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีแพร่หลายท่ัวถึงกันได้อย่างรวดเร็ว สภาพดังกล่าวมีผลกระทบ

ถึงวิถีชีวิตของผู้คน โดยทั่วไป เพราะเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยในการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญา
ตะวันตกเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดำเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับ
ภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็น  ทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาท่ี
เรียกว่าชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึงการเกิดปัญหาความทรุดโทรมของ  สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 
ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว หากชุมชนหันมาพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตของไทย คือ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี มีกลับมา
ใช้ก็จะทำให้สามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็ง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสมัยอดีต ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่ง 

 



พัฒนาการ และได้รับการสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต
ของ คนไทยในท้องถิ่น ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสามารถ ทำให้คนชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วย  
สร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม ทั้งยังช่วยให้คนดำรงตนและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงจาก ผลกระทบที่เกิดจากสังคมภายนอก ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี
รายได้เล้ียงครอบครัว สร้างความ มั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติอีกด้วย 
 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา โครงการรักษาเอกลักษณ์ชาติไทย การแต่งกายด้วย
ผ้าไทย ความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกท่ีดีงามข้ึน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และเผยแพร่การแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 
ในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย เสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้าพื้นเมือง ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นปลูกฝังค่านิยมท่ีดี ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ใน สังคมยุคทุนนิยม 
และกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 

5.2 เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาในพื้นท่ี 
5.3เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมยุคทุนนิยม และกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนใน
พื้นท่ีอีกครั้ง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             



 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       พฤษภาคม – กันยายน 2562  
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
                วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......................................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
          9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมยุคทุนนิยม และกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ จัดหาทุนการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันจะพบได้ว่าเรื่องรายรับ-รายจ่ายเป็นปัญหาหลักอันดับต้นในการ
ดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนที่กำลังศึกษา โดยเฉพาะเด็กในสังคมชนบทท่ีต้องด้ินรน เพื่อท่ีจะ
แบ่งเบาภาระของครอบครัว และถ้าเป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาสด้วยและนั้นยิ่งส่งผลให้โอกาสทางการศึกษา
นั้นน้อยลงไปอีก วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาครอบครัวเยาวชน เพราะ
เยาวชนถือเป็นฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาสังคมต้ังแต่ สถาบันหน่วยที่เล็กท่ีสุด คือครอบครัว จนไปถึงสังคมท่ีใหญ่
ท่ีสุด คือ สังคมระดับประเทศ การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาและยกระดับทางความคิดให้มีความเจริญก้าวหน้า 
พัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้น มีเด็กท่ีมีฐานะยากจน แต่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองจากการศึกษาเล่าเรียน จึงถือ
เป็นสัญญาณท่ีดีในการให้การส่งเสริมเยาวชนเหล่านี้ได้มีอนาคตท่ีดีขึ้น 

 



โครงการมอบทุนการศึกษาเป็นการระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ร้านค้าต่างๆ และจากคณะ
ครู อาจารย์ ประชาชนท่ัวไป ผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนท่ียากจนและมี
พฤติกรรมท่ีดี ต้ังใจและเอาใจใส่ในการเรียน ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จะให้ความสำคัญแก่เด็กท่ี
ขาดโอกาสในการเรียนหรือต้องออกกลางคันด้วยเหตุฐานะครอบครัวยากจน  เป็นเด็กวัยเรียนท่ีมีสภาพความ
เดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว  ( กำพร้า  พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน 
มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ  หรือต้องทำงานหาเล้ียงตัวเอง )  ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จึงเป็นโครงการท่ี
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดขึ้นเพื่อให้โครงการนี้ เป็นโครงการท่ีได้สนับสนุนช่วยเหลือเด็กให้มีทุนในการศึกษา
เล่าเรียน และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบัตรและหนังสือของคุณ
ให้แก่ผู้มีจิตรศรัทธา เพื่อเป็นกำลังใจท่ีดีแก่ผู้มอบเงินทุนการศึกษา และผู้รับเงินทุนการศึกษา ในการพัฒนาชีวิต
ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อระดมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ียากจนและมีพฤติกรรมท่ีดี 
      5.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียนในความต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ียากจนและมีพฤติกรรมดี มีเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษา 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เป็นจำนวนมาก 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - มกราคม - สิงหาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............1,000..................... บาท  



8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  1,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

   9.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ียากจนและมีพฤติกรรมดี มีเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษา 
   9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เป็นจำนวนมาก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี  การมีงานทำศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิต
กำลังคนทางด้านวิชาชีพให้สนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภารกิจสร้างงานสร้างรายได้ของผู้เข้า
รับการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญยิ่ง ท่ีจะต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตามความรู้ความสามารถ และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงเห็นว่าการทราบข้องมูลของผู้เรียนหลังจบการศึกษาเป็นส่ัง
สำคัญท่ีจะนำข้อมูลมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกท้ังยังเป็นการสนองนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
      5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา 

 



6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 90  
      6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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   7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - มิถุนายน - กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................2,000.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  2,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

   9.1 ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 90 
   9.2 ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากการท่ีวิทยาลัยฯได้รับนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. นั้น เนื่องจาก

นักศึกษาใหม่แต่ละคนมาจากสถานศึกษา และครอบครัวที่มีพื้นฐานทางด้านความรู้ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์
นักเรียนจะได้รับในระหว่างท่ีศึกษาอยู่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี มี
ความพร้อมในการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมกนัท้ังในด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ความสามัคคี คุณธรรม 
จริยธรรม และนันทนาการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์นักเรียนจะได้รับ 

 



      5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และรู้จักปรับตัว
เข้ากับสภาพส่ิงแวดล้อมใหม่ของวิทยาลัยฯ 
      5.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 200 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้าน
ต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ      
     6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 200 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้าน
ต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............10,000..................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  10,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 



9.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 200 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
     9.2 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 200 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
  10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการสร้างบุคลากรของชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ให้เทียบเท่ากับ
นานาประเทศ และเพื่อขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นการให้ความรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

      5.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

       5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และแนะแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

 



6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

                 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 60 % ของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

      6.2 เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............4,000..................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

    9.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 60 % ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

    9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
  10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ เปิดบ้านวิชาการบริการวิชาชีพ (open house) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อ 3 เร่งสร้างค่านิยม

อาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ 
บริการวิชาชีพและการออกบริการแนะแนว การศึกษาต่อให้กับนักเรียน มัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนต่อ สายอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็น
การเพิ่มปริมาณผู้เรียน,การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเรียนการสอนและการรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร ท้ังหลักสูตรในระบบและ

 



นอกระบบ จัดการเรียนร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน การสอนหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพและบริการชุมชน การแนะแนวการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ท่ีกำลังจะ
สำเร็จการศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้มีข้อมูล ใช้ประกอบการในการตัดสินใจในการเลือกศึกษาในด้านวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
      5.2 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนท่ัวไป มี
ข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีพ ในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีผู้เข้าศึกษาต่อระดับปวช.,ปวส.และฝึกอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
20 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชนท่ัวไปมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษามากขึ้น 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - มกราคม - กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............50,000..................... บาท ได้แก ่
  8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
  8.3 ค่าวัสดุ  50,000  บาท 



9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 

    9.2 จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 กรจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มปริมาณผู้เรียน งาน

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้เชิญคณะครูแนะแนวสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ในการเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์สำหรับครูเครือข่าย 
     5.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีครูเครือข่ายจำนวน 40 โรงเรียน 

 



      6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีครูเครือข่ายจำนวน 40 โรงเรียน7. กิจกรรมและหรือขั้นตอน
ดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............40,000..................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  40,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูและสถานศึกษาเครือข่ายสามารถประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ให้เป็นที่รู้จักและ
ช่วยในการเพิ่ม นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส.มาก 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ จัดทำคู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ 

เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายอาชีพของวิทยาลัยฯ ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัดทำคู่มือ
นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการ สอนแต่ละสาขาวิชา การวัดผลประเมินผล ระเบียบวินัย กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สำหรับ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
      5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 



 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

       ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............74,200..................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  74,200 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

   9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   9.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของวทิยาลัย  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  วิธีการ จากการสังเกต 

 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาคม  พิมโกทา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เป็นการสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิต   กำลังคน

ทางด้านวิชาชีพให้สนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภารกิจสร้างงานสร้างรายได้ของผู้เข้ารับ
การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญยิ่ง ท่ีจะต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตามความรู้ความสามารถ และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ ในภาคส่วนราชการและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระด้วย ดังนั้นจึงดำเนินการสำรวจภาวการณ์มี
งานทำของนักเรียน นักศึกษา และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร และวีการดำเนินการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นตัวบ่งช้ีประกอบการประเมินภายในละภายนอก 
5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อสำรวจภาวการณ์มีงานทำของนักเรียน นักศึกษา 
      5.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ในด้านต่างๆ 
      5.3 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ท่ีนายจ้างต้องการ          
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ติดตามข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ ร้อยละ 60 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ทราบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา 2562 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
106 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       - มิถุนายน - กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

       -  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
              เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

    9.1 ได้ทราบถึงภาวการณ์มีงานทำของนักเรียน นักศึกษา 
    9.2 ได้ทราบความพึงพอใจของนายจ้าง ท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
         10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
          10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จะต้องเดินทางไป – กลับและเดินทางได้ศึกษาดู

งานตามบริบทของวิทยาลัยฯ ซึ่งทางงานสวัสดิการได้ให้ความสำคัญกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
นักศึกษา กรณีที่นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนค่าสินไหมและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2562 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 600 คน
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2563 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 



       เดือนพฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................142,750................ บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  142,750  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทำประกันอุบัติเหตุทุกคน  
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 จากการสอบถาม 
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โครงการ ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้อง

ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองในเบ้ืองต้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 

              รอบท่ี 1 พ.ค. – มิ.ย. 63 จำนวน 600 คน 
              รอบท่ี 2 ต.ค. – พ.ย. 63 จำนวน 100 คน     

 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 . นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       รอบท่ี 1 พ.ค. – มิ.ย. 63 

      รอบท่ี 2 ต.ค. – พ.ย. 63 
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7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................4,000................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
8.2 ค่าใช้สอย  4,000  บาท 

 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกต     

10.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ โครงการ“อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 ” 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4  ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี   4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับ
ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2563 เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้กับประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน ช่วงระยะเวลาเจ็ดวัน
อันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563”  

5. วัตถุประสงค์ 
         5.1  เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
                  6.1.1 คณะครูช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 
         6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
         6.1.3 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 
300 คัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
         6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีปั๊มน้ำมัน ปตท. หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                     เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .............. 45,500............ บาท ได้แก่ 

  8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
   8.2 ค่าใช้สอย    45,500  บาท 
   8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตรอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์.ต่อสังคม 
   9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 

  9.3 ช่วยลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นช่วงเทศกาล 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2563 ” 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับ
ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 
2562 เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้กับประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน ช่วงระยะเวลาเจ็ดวัน
อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2563 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
2563 ”  

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตรอาสา และ บำเพ็ญ
ประโยชน์.ต่อสังคม 
     5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
     5.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพ
ความพร้อม ของรถยนต์ให้กับประชาชนท่ัวไป 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 คณะครูช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 
       6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
       6.1.3 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 
500 คัน 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
        6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนเมษายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีปั๊มน้ำมัน ปตท. หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                   เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......... 35,500.......... บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย     35,500  บาท 
            8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  9.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 
 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี” 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นปัญหาที่สำคัญ 

เนื่องจากการเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ในเมืองและตำบลต่างๆ ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกที ประกอบกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในวิทยาลัยฯ มีจำนวนมาก 
ทำให้มีปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีวิทยาลัยฯ จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน จึงจัดโครงการ
อบรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตาม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยสวมหมวกกันน็อกทุก
คนและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร  การขับขี่อย่างปลอดภัย ปลูกฝังการเป็น ผู้ขับขี่  
และผู้ร่วมทางท่ีดีในอนาคต  
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
     5.2 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
    5.3 เพื่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษามีวินัยจราจร โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก 100
เปอร์เซ็นต์ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
        6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  100 % 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้สอบผ่านการทำใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ 
        6.2.2 นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้สอบผ่านการทำ                   
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์    

9.2 นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
  10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา  
 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี” 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นปัญหาที่สำคัญ 

เนื่องจากการเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ในเมืองและตำบลต่างๆ ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกที ประกอบกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในวิทยาลัยฯ มีจำนวนมาก 
ทำให้มีปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีวิทยาลัยฯ จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน จึงจัดโครงการ
อบรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตาม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยสวมหมวกกันน็อกทุก
คนและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร  การขับขี่อย่างปลอดภัย ปลูกฝังการเป็น ผู้ขับขี่  
และผู้ร่วมทางท่ีดีในอนาคต  
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
     5.2 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
     5.3 เพื่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษามีวินัยจราจร โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก 
100 เปอร์เซ็นต์ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
        6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  100 % 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้สอบผ่านการทำใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ 
        6.2.2 นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
8.3 ค่าวัสดุ  10.000 บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลาการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้สอบผ่านการทำ 

 ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
9.2 นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
 10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ

ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพ
ความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
     5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
     5.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
       6.1.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ประจำทาง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
       6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......... 58,160.......... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
8.2 ค่าใช้สอย  58,160  บาท 
8.3 ค่าวัสดุ     บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

  9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
 9.3 ตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน 

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสาร 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก”ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ

ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพ
ความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
     5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
      5.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
       6.1.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ประจำทาง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
      6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......... 58,160.......... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
8.2 ค่าใช้สอย  58,160  บาท 
8.3 ค่าวัสดุ     บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
9.3 ตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน 

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสาร 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
           10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 



2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในพื้นท่ี อำเภอจัตุรัส อำเภอบ้าน
เขว้า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

5. วัตถุประสงค์ 

     5.1 เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน รู้วิธีใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน 

เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

     5.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

     5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 

     5.4 เพื่อชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพ              
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 70 คน 
        6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
        6.2.2 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 
 
 
 

 



 
124 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  920,000   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
8.3 ค่าวัสดุ    บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
 และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

  9.2 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
  10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ

ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพ
ความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
     5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
     5.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
       6.1.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ประจำทาง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
       6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......... 58,160.......... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
8.2 ค่าใช้สอย  58,160  บาท 
8.3 ค่าวัสดุ     บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

  9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
 9.3 ตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน 

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสาร 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
   10.2  เครื่องมือ 
        
 

 

 

 

 

 

โครงการ “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก”ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 



2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ

ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพ
ความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
     5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
      5.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
       6.1.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ประจำทาง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
      6.2.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             

 



3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......... 58,160.......... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
8.2 ค่าใช้สอย  58,160  บาท 
8.3 ค่าวัสดุ     บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
9.3 ตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน 

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสาร 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
           10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างบริการวิชาชีพ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบรรพต  โคตรชาลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านท่ี  4     ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดมาตรฐาน ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาใน
สังกัดดำเนินงานเน้นเรื่องระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ทักษะวิชาชีพ
ให้บริการประชาชน เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
จึงได้จัดดำเนินโครงการ “วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิบริการวิชาชีพ”  

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
      5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
       5.3 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 คณะครู บุคลากร  ได้ร่วมโครงการ 80% 
        6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 80% 
        6.1.3 หน่วยบริการวิชาชีพ ได้ออกบริการ จำนวน 2 ชุมชน 2 โรงเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
        6.2.2 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  
และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000   บาท ได้แก่  

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 

8.3 ค่าวัสดุ  50,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 9.2 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
   และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  วิธีการ จากการสังเกต 
  10.2  เครื่องมือ 
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โครงการ อบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 

13. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์   ฉัตรศรีพงษ์ 
14. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

15. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
     ข้อ 3.1 ครูผู้สอน 
 

16. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียน                
ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วย
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา 
ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยา่ง
ยิ่ง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย  
ตลอดจนพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ในการคิดค้น 
สร้างสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด
สำเร็จ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 



 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 47 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
      เมษายน 2563 

 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
              เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ..................11,000................ บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน      บาท 
8.2 ค่าใช้สอย     บาท 

 8.3 ค่าวัสดุ  11,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 



 10.1   แบบสอบถาม    
   10.2   แบบสำรวจ 
. 
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โครงการ การจัดทำแผนการเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล    ใบลี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี  2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อท่ี  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการ

จ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มอาชีพที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตกำลังคน
จำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจ ให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนทางด้านอาชีพ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตกำลังคนในระดับฝีมือท่ีได้มาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ จากความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาที ่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลาย กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลายตามความถนัด ความ
สนใจ โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ท่ัวถึงและรวดเร็วขึ้น 
สำหรับเป็นทางเลือกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปท้ัง
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดทำแผนการเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และสถานศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 สถานศึกษาได้แผนการเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายตอน
ปลายท่ีถูกต้องร่วมกัน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนพฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   .................4,00..................บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน       บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
  8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาได้แผนการเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1   แบบสอบถาม    
  10.2   แบบสำรวจ 
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โครงการ นิเทศการเรียนการสอน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล   ใบลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการเร ียนการสอนเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื ่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื ่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็น
กระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการ
สอน 

5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการของสถานศึกษา 
5.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติการสอน 
5.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 43 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



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

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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      7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
         ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
              เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท  
8.2 ค่าใช้สอย    บาท 

 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูสอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
9.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการและด้านการพัฒนาผู้เรียน 
9.3 ครูมีขวัญและกำลังใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
9.4 ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในการทำงาน   

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  แบบสำรวจ     
 10.2  แบบสอบถาม 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล   ใบลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี  2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อท่ี  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม หรือกำหนด
รายวิชา หรืออกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อสำรวจขอมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา     
5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.4 เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.5 เพื่อนำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอน 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

  7.2 ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการ 
       ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
              เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  …………..25,000…………. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 

8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สถานศึกษาได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย        
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 9.2 ครูได้นำหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบกา 
 9.4 สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 วิธีการ สอบถามความพึงพอใจ     
 10.2 เครื่องมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ     
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ             
               บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล   ใบลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการศึกษา  
 ข้อท่ี   2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ข้อท่ี   2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ท่ี
เชี ่ยวชาญด้านการสอน และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ
หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาแล้วสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร อีกท้ังสามารถส่ือสารความคิดและนำเสนอความคิดนั้นออกมาให้ชัดเจนได้ 

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาของชาติและมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน      จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” อันจะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการได้อย่างเหมาะสม 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ทุกรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



      สถานศึกษามีการพัฒนาผู้สอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1 ขั้นตอนการดำเนนิโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

     7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
             ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
      7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
             วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                          เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน …………15,000…………. บาท ได้แก่ 
      8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
      8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
      8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

      9.1 ครูทุกคนในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับการประกันภายในและภายนอกสถานศึกษา          
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วิธีการ  สอบถามความพึงพอใจ     

  10.2 เครื่องมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ     
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โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล   ใบลี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  ด้านท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ข้อ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีวิทยาลัยฯได้รับนักเรียน เข้ามาศึกษาต่อในการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
(ทวิศึกษา)ในระดับ ปวช.นั้น เนื ่องจากนักเรียนใหม่แต่ละคนมาจากสถานศึกษา และครอบครัวที่มีพื ้นฐาน
ทางด้านความรู้ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางความรู้ ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์นักเรียนจะได้รับในระหว่างท่ีศึกษาอยู่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมกันท้ังในด้านวิชาการ ระเบียบ
วินัย ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยฯ จึงได้จัด
ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์
นักเรียนจะได้รับ 

5.2 เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพ
ส่ิงแวดล้อมใหม่ของวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง จำนวน 100  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 100 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

      วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................15,000.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูสอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการและด้านการพัฒนาผู้เรียน 

9.3 ครูมีขวัญและกำลังใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
9.4 ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในการทำงาน   

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  แบบสำรวจ     
 10.2  แบบสอบถาม 
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โครงการ เตรียมความพร้อม สอบ V-NET 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากการปฏิรูปการจัดการศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการทดสอบ V-NET ให้กับนักเรียนที่จะจบ

การศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2 ทุกสาขางาน ทั้งนี้เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
ดังนั้น สถานศึกษาจึงจัดให้มีการสอบ V-NET ให้นักเรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง 
5.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอบ V - NET 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน ปวช.3 จำนวน 110 คน  
      6.1.2 นักศึกษา ปวส.2 จำนวน  43 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ V-NET          
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 

     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

        จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............2,500.............. บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ       บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ V-NET                
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  สอบถามความพึงพอใจ 
 10.2  เครื่องมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพิริยกร  ภู่บัว/งานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  จากการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยการกำหนดคุณลักษณะวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้มากขึ้น และมีสมรรถภาพวิสัยงานอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในงานอาชีพและทำงานให้ได้จริง  
  5.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวช.3 
      6.1.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวส.2 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน       
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 



        มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
                 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ..................7,500................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน              
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สอบถามความพึงพอใจ 

10.2  เครื่องมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับช้ัน ปวช.3 ) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมหวัง  สุพะกะ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 



 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2558  ข้อท่ี 4 ว่า
ด้วยการทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดโครงการสร้างหมวดวิชาชีพ กลุ่มฝึกงาน/โครงงาน/โครงการ
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะงานอาชีพมี
ความต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
จากการทำงาน ตลอดจนพัฒนา กิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเตรียมความ
พร้อมในการฝึกงาน ในสถานประกอบการอย่าง 1 ภาคเรียน สำหรับ ปวช.   และ ปวส. ภาคปกติ 3 ภาคเรียน 
สำหรับ ปวช. ทวิภาคี และ 2 ภาคเรียนสำหรับ ปวส. ทวิภาคี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง ทราบกฎ กิติกา 
ระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัย และสถานประกอบการทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษา ให้เป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 นักเรียน ปวช.3 ภาคปกติ  ทุกคน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมความเข้าใจ ความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน   
และหลังฝึกงาน   
      6.2.2 ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นของนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน และหลังฝึกงาน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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



1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       พฤษภาคม 2563 – ตุลาคม 2563 

7.3  สถานที่ดำเนินโครงการ 
          วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ....................600.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 

8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 จากการสอบถาม 
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โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมหวัง  สุพะกะ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบัน

และอนาคตจำเป็นต้องมีกำลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการผลิต
กำลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคผลิต และหรือบริการ โดยหลักสูตรต้อง
มีการยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปล่ียนให้ตรงกับความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนด้วยการปฏิบัติจริง การประเมินตามสภาพความเป็นจริง ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท้ังนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนและตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคีขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.4 เพื่อมอบเกียรติบัตรและป้ายความร่วมมือให้กับบริษัทท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีวิทยาลัย 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ครูได้รับความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี     
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  7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             



4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
           เดือนกรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2563 

 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ...............12,000.................. บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 

9.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนระบบ     
ทวิภาคี 
  9.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

9.3  สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
9.4 วิทยาลัยฯรับทราบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนท่ีผ่าน ๆ มาและนำมาวางแผนใน

การพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สอบถามความพึงพอใจ 
     10.2 แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ สัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังจากฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับช้ัน ปวส.2 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมหวัง สุพะกะ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติอาชีพ แผนกวิชาในแต่

ละสถานประกอบการ ได้นำข้อมูลจากเพื่อนร่วมสถานประกอบการณ์มาเล่าสู้กันฟัง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครู
แต่ละแผนกได้ให้ข้อแนะนำในการฝึกปฏิบัติการอาชีพ ทั้งในสิ่งที ่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น การดำเนินชีวิตในรูปแบบท่ีพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อรับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อ
หาทางแก้ไข 

5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
5.3 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา  ท่ีกลับจากฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน       
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ศึกษาการพัฒนาการในการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา 
      6.2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วม 
      6.2.3 อบรมกิริยามารยาท การพูด การบริหารเวลาเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                6.2.4 ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความอดทน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             



5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

  
7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

       เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือน สิงหาคม 2563 
7.3  สถานที่ดำเนินโครงการ 

         วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ..................12,000.................... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้. 

9.1  นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9.2  แนวทางในการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์อาชีพ 
9.3  ความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง 
9.4  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการลงพื้นท่ีฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำสาระท่ีได้มา

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สอบถามความพึงพอใจ 
     10.2 แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ อบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ระดับช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนท่ี  2 ประจำปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมหวัง  สุพะกะ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส. 1  ภาคเรียนที่ 2 ได้กำหนด

โครงสร้างหมวดวิชาชีพ กลุ่มฝึกงาน/โครงการ/โครงการวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะงานอาชีพมีความต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ส๋งแผนและดำเนินการแก้ไขท่ีเกิดจากการทำงาน ตลอดจนพัฒนา กิจนิสัยท่ีพึ่งประสงค์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ในสถานประกอบการ 2 ภาคเรียน 
ระดับช้ัน ปวส. ระบบทวิภาคี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบกฎ กิติกา ระเบียบ วินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และสถาน

ประกอบการ 
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
5.4 เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน นกัศึกษา ได้ทราบกฎ กติกา ระเบียบ วินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และ

สถานประกอบการ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิทุกแผนก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง     
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             



4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        เดือนตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
              วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลไนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
       จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .............4,000............... บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน     บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
9.2  นักเรียน นักศึกษาได้ทราบกฎ กติกา ระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
9.3  นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
     10.1 จากการสอบถาม      

 10.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 

 

 

นายสมหวัง  สุพะกะ 



มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี ๔ ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อท่ี ๔ ว่า

ด้วยการทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื ่องค่ านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภูมใจในการเป็นไทย 

ด้วยหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดโครงการสร้างหมวดวิชาชีพ กลุ่มฝึกงาน โครงงาน 
โครงการวิชาชีพ เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีความรู้ทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดย
เฉพาะงานอาชีพมีความต้องการให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์วางแผนและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทำงาน ตลอดจนพัฒนา กิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นเวลา ๑ ภาคการเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรทวิ
ศึกษา เป็นเวลา ๒ ภาคการเรียนและ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เป็นเวลา    ๓ ภาคการเรียน  

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน และตรงตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึง
ได้จัดโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นภายใต้กิจกรรม สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวส.๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๓ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพและประสบการณ
วิชาชีพ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๑ และสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกอาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ 
ปวช.๓ และ ปวส.๒  
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๕.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
๕.๔ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบ กติกา ระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและสถาน

ประกอบการ 
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๕.๕ เพื่อรับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข 
๕.๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
      ๖.๑.๑ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
      ๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดข่างชัยภูมิ ระดับช้ัน ปวช.๓. และ ปวส.2 ทุกแผนก 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๖.๒.๑ ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
      ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
      ๖.๒.๓ นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบ กติกา ระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและสถาน
ประกอบการ 
      ๖.๒.๔ รับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข 
      ๖.๒.๕ เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 ๗.๑ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 ๗.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
            ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๗.๓ สถานที่ดำเนินโครงการ 
            วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ............๓๘,๕๐๐....................... บาท ได้แก่ 

๘.๑ ค่าตอบแทน     บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย     บาท 
 ๘.๓ ค่าวัสดุ   ๓๘,๕๐๐ บาท 
๙. ผลที่คาดว่าได้รับ 

๙.๑ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดข่างชัยภูมิ ระดับช้ัน ปวช.๓.และปวส.2 ทุกแผนก 
 ๙.๓ ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
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 ๙.๔ นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
 ๙.๕ นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบ กติกา ระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
 ๙.๖ รับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข 
 ๙.๗ เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 ๑๐.๑ วิธีการ สอบถามความพึงพอใจ 
 ๑๐.๒ เครื่องมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางเรืองรุง้  แก้วหย่อง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนทุกคน

ต้องเรียนวิชาพื้นฐานด้านพาณยกรรม คือวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น และวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ซึ่งเครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมกาแบบต้ังโต๊ะเป็นเครื่องใช้สำนักงานท่ีจำเป็นสำหรับ
การสร้างทักษะพื้นฐานการพิมพ์แบบสัมผัส และเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวไม่ได้ซ่อมบำรุงมาเป็นระยะเวลานาน 
แผนกวิชาการบัญชีจึงจำเป็นต้องขอซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีชำรุดให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

5.2 เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้มีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาไทย จำนวน 40 เครื่อง 
      6.1.2 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาอังกฤษ จำนวน 40 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน ระดับ ปวช. มีเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาไทยท่ีมีสภาพดี พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
      6.2.2 นักเรียน ระดับ ปวช. มีเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบต้ังโต๊ะภาษาอังกฤษท่ีมีสภาพดี พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

155 
 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       ห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย (ห้อง 541) และห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (ห้อง 542) 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
               เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................32,000................... บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  32,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับ ปวช. มีเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและต้ังโต๊ะภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีสภาพดี 
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

9.2 นักเรียน ระดับ ปวช. มีเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและต้ังโต๊ะท่ีมีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานท่ียืนนาน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตาม และสังเกตการใช้งานของนักเรียนในขณะพิมพ์งาน       
 10.2 สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้เครื่องพิมพ์ดีด      
 

 

 

 



 

 

 

 

156 

 

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นห้องท่ีมีกระจกของเก่าและแตกจึงจำเป็นต้องปรับปรุง

ซ่อมแซมเป็นกระจกสีชา โครงอลูมิเนียมทุกช่องแทนของเก่าชำรุด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการงานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นพร้อมใช้งาน 
5.2 เพื่อให้คุณภาพในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา ใช้ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 100 คนต่อภาคเรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นร้อยละ 90 %    
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือน ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ………………100,000………..   บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน   บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย    บาท 

  8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีปรับปรุงแล้ว 
 9.2 คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้นร้อยละ 90 % 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ  
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โครงการ นำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี วิชาตัดผม – เสริมสวย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปุณยนุช  สัจจวีระกุล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ด้านท่ี  4  ด้านการมีส่วนร่วม 
  ข้อท่ี 4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื ่องจากแผนกเสริมสวยและตัดผม มีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นเป็นการฝึกปฏิบัติและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการบริการประชาชนในท้องถิ่น จึงควรมีการให้นักศึกษาออก
ปฏิบัติและให้บริการนอกสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อการเรียน การสอนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาชีพ 
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ ความชำนาญและมีประสบการณ์บริการชุมชนโดยตรง 
5.3 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริการประชาชนร่วมกบัหน่วยอื่น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ให้บริการตัดผมชายกับนักเรียนและประชาชน จำนวน 2,100 คน 
      6.1.2 ให้บริการซอยผม – ตัดผมนักเรียนและประชาชน จำนวน 700 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนและประชาชนได้รับบริการจากนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
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7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
      เดือน ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      สถานประกอบการท่ีร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ……………20,000………………..  บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน   บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย         บาท 

 8.3 ค่าวัสดุ       บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักศึกษาได้เกิดทักษะและความชำนาญในการเรียนวิชาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผม 
9.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
9.1 การเรียนวิชาชีพเสริมสวย และตัดผมได้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนท่ัวไป 
9.4 ให้บริการชุมชนได้ ผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และบริการประชาชน  

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  แบบสอบถาม      

 10.2  สังเกต       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 



โครงการ อบรมตัดผมชายและเสริมสวยสตรี (ช้ันสูง) จากผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปุณยนุช สัจจวีระกุล 
2.   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านท่ี  4  ด้านการมีส่วนร่วม 

 ข้อท่ี 4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายด้านการคุณภาพการศึกษาโดยมุ ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วย
ความสำเร็จของการศึกษา คือ การมีงานทำ มีอนาคต ที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติโดยใช้ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วม มีจุดเน้นในการทำงานคือ คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทำท่ีมีคุณภาพ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน การตัดผมชายและเสริมสวยสตรี มีบทบาทอย่าง
ยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปและ
บุคคลที่สนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการฝึก อบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัด
ฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียน อาจนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์การฝึกพัฒนาฝีมือการเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย 
5.2 เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมอาชีพได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการ

จัดการศึกษาและประโยชน์ต่อชุมชน 
5.3 เพื่อให้บริการแกชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน หน่วยงานราชการ จังหวัด 
5.4 เพื่อจัดสอนอาชีพตัดผมชายและเสริมสวยสตรี ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิก

จ้าง ผู้ท่ีกำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ท่ีต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีงานทำมีรายได้ 
       5.5 เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ และนำไปต่อยอดอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนและสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้กับชุมชน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชงิปริมาณ 
      6.1.1 ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 

      6.2.1  ผู้ฝึกอบรมอาชีพได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ มีเจตคติ
ท่ีถูกต้อง มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ ตลอดจนนำความรู้จาการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

     6.2.2 สามารถฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการและนำไปประกอบอาชีพได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

  7.2 ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการ 
      เดือน ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
  7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
      วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ………………25,000…………… บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน       บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย          บาท 
  8.3 ค่าวัสดุ        บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1นักศึกษาได้เกิดทักษะและความชำนาญในการเรียนวิชาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผม 
 9.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
          9.3 การเรียนวิชาชีพเสริมสวย และตัดผมได้เป็นท่ีน่าสนใจของประชาชนท่ัวไป 

9.4 ให้บริการชุมชนได้ ผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และบริการประชาชน  
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1   แบบสอบถาม   
 10.2   สังเกตการณ์    
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแผนกเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 



1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปุณยนุช  สัจจะวีรกุล/แผนกเสริมสวย 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการได้เกิดสภาพตามอายุการใช้งานมานาน ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้

งานในห้องเรียน มีสภาพท่ีสมบูรณ์เหมาะสมและปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นสมควรมีการ
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนแผนกเสริมสวยที่สมบูรณ์เหมาะสมและปลอดภัยในการจัดการ
เรียนการสอน 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแผนกเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ห้องเรียนแผนกเสริมสวย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             

 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 



                เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ................40,000................... บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าตอบแทน     บาท 

 8.2 ค่าใช้สอย     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ     บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีห้องเรียนแผนกเสริมสวยที่สมบูรณ์เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้จัดการเรียนการสอน 
 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สอบถามความพึงพอใจ     
 10.2  แบบสอบถาม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

ท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
งบประมาณ 

งป
ม. 

อุดหนุน 
อุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ป ี

บกศ. 

  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ             
1 เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 1 เครื่อง 47,000       47,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           47,000 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


