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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมินี้ ได้จัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นแนวทางและกําหนด
ทิศทางในการบร ิหารงานของสถานศึกษาในการดำเน ินงานให้สอดคล ้องก ับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัย รวมถึงแผนที่ดีต้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  และสังคม มุ่งเน้นความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ โดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ได้รับความมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารทุก
ท่าน ที่มุ ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมกันจัดทำโครงการ งาน กิจกรรม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง  โดยคำนึงถึงศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ตาม
วงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ    ที่ทางสถานศึกษา ได้รับจัดสรรอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 
 
  

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

                       ตุลาคม 2561 
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ส่วนท่ี 1 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

     2. พันธกิจ  (Mission) 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สำกล 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอำชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
  4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
ของประเทศ 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

      3. เป้าหมาย  (Goal) 
   1. มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
   2. มีการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
   3. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและกำหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
   4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดส่วนผู้เรียนทวิภาคี/ สหกิจศึกษาเป็นรอ้ยละ 
30 และเน้นการฝึกงาน 
   5. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น 60 : 40 
   6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
   7. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
   9. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 

     4. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Plan) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการศึกษาความต้องการผลิตและพัฒนากำลังคนท้ังปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 
1.1 ระดับจังหวัด 
1.2  ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม 
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2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนท้ังด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบ
ความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี 
(ปีการศึกษา 2555 – 2569)  

ระยะท่ี 1 2555 – 2561 (60 : 40) 
ระยะท่ี 2 2562 – 2569 (70 : 30) 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิศึกษา 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่ม
จังหวัด 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
3. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากำลังคน

ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสำคัญของ
การเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตท่ีมั่นคง” 

4. โครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อประชาสัมพันธ์และปรับภาพลักษณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอาชีวศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ 

5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสังคม 



7. โครงการอาชีวะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ของชุมชน 
2. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดำริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธ์ศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตมกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ 
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา 100 % ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน 

2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีพักและแหล่งรองรับงาน 



          กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู ้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ 
  โครงการสำคัญ 

1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
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3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจำตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคง

ในชีวิต 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path) 
2. โครงการกองทุนต้ังตัวด้วยอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ

จัดการอาชีวศึกษา 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษีอากรให้แก่ภาคเอกชน/สถาน

ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
การวิเคราะห์นโยบายสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ความมั่นคง 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. ลดความเล่ือมล้ำทางสังคม 
4. รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้
2. ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
3. ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษา และเน้นการกระจายอำนาจ 



4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนาธรรม 
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
1. ความมั่นคง 
2. การผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเม่าเทียม (โอกาสการเรียน/

ฝึกอบรมวิชาชีพ) 
2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี 
3. ภายใน 1 ปี จะทำให้ครูครบเกณฑ์ 

ภายใน 2 ปี จะทำให้ครูประจำช้ันครบทุกห้อง 
ภายใน 5 – 10 ปี จะทำให้ครูตรงสาขา 

4.  ภายใน 2 ปี จะทำให้เด็กเรียนท่องจำในส่ิงท่ีควรจำและนำส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ) 

5.  ภายใน 5 ปี จะทำให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน 



 6.  ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน
      ชีวิตประจำวันได้ 

7.  ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของ
การ      จัดการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ) 

8.  ภายใน 10 ปี ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
9.  ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
10. ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมด 
11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา 
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
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3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าย(เฉพาะทาง) 
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC  
7. ทวิภาคี 
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒิ 
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะนำวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
13. สร้างความร่วมมือผลิตผลกำลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี(กศจ.อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

- Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
- Excellent Model School 
- Database of Supply and Demand 
- Standard and Certification Center 

15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหวางสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช. 
ปวส. ปริญญาตรีในทุกสังกัดท้ัง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 

16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

 สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อการขับเคลือ่นสู่การปฏิบัติ ในสถาบันกร
อาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
  ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ การพัฒนาประเทศและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
ประเด็นหลัก 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 



- การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0 

- ภาษาต่างประเทศ 
- ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
- ทวิภาคี 
- การเป็นผู้ประกอบการ 
- วัดและประเมินสมรรถนะผู้สำเร็จตามมาตรฐานอาชีพ 

ประเด็นย่อย 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
- การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- STEM Education  
- ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
- หลักสูตรแลละกระบวนการเรียนรู ้
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- การคิดวิเคราะห์ ทักษะ 3R8C ภาษาต่างประเทศ 
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ค่านิยมและ
จิตสำนึกท่ีดี ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

- ธนาคารขยะ 
- พัฒนาระบบการสอบ V-NET ให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนารูปแบบหนังสือให้เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 
- การสอนทางไกล DLIT/DLTV และโครงการพระราชดำริ 
- พัฒนาครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการ

แบบเปิด (Open Approach) ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษท่ี 21 
- พัฒนาครูแนวใหม่เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รัก

ภูมิใจในชาติสามารถเช่ียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัด STAR ATEMS 

- พัฒนาระบบประเมนิและประกันคุณภาพ 
- พัฒนาระบบการนิเทศ 

ประเด็นหลัก 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 
- ครูมืออาชีพ และผู้บริหารมืออาชีพ 
- ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ 
- ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 
- วิทยาฐานะทักษะอาชีพ 
- TVET TEPE Online 
- พัฒนาครูในสถานประกอบการ 



- พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 
- พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 
- เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร 

ประเด็นย่อย 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดทำแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 10 ปี 
- พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาร่วมกับสถานบันผลิตครู 
- การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
- เร่งแก้ปัญหาความขาดแคลนครู 
- ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพ ในการสอนและการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มท่ี 
- ประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา 
- พัฒนาครู ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน 
- Boot Camp 
- TVET TEPE Online 
- สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด 
- ปรับระบบการได้มาซึ่งวิทยฐานะ 
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- ปรับการจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการให้ตรงตามความ
ต้องการของพื้นท่ี 

- สร้างขวัญกำลังใจซ่อม บ้านพักครู 
ประเด็นหลัก 3 ผลิต พัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวจัิยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

- ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทรับน้องใหม่ 
- การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/

นวัตกรรม) 
- ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนท้ังระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 
- กรอ. อ.กรอ. อศ. 
- สานพลังประชารัฐ 
- วิจัยและใช้ประโยชน์ 

ประเด็นย่อย 3 ผลิต พัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

- เพิ่มปริมาณผู้เรียนและทวิศึกษา 
- ม. 44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
- เตรียมความพร้อมกำลังคนในยุคประเทศไทย 4.0 
- ส่งเสริมความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสร้างความร่วมมือผลิต

กำลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ.อศจ.) สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภา
รัฐและเอกชนพื้นท่ี 

- ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา กรอ. อศ./ อ. กรอ. อศ. 
- พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ. 
- ทวิภาคี 
- ทวิวุฒิ 



- จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับการเตรียมกำลังคน APEC (ความ
ร่วมมือต่างประเทศ) 

- อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (Re – profile)ทบทวนบทบาทสถานศึกษา ส่งเสริมอาชีวศึกษา 
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน (เฉพาะทาง) 

- สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
- Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
- Excellent Model School 
- Database of Supply and Demand 
- Standard and Certification Center 
- การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมวิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา) 

ประเด็นหลัก 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
         ตลอดชีวิต 

- ดึงนักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ 
- อาชีวะทุกช่วงวัย 
- อาชีวะตลอดชีวิต 
- เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. VEd.) 
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ประเด็นย่อย 4  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   ตลอดชีวิต 

- สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียม 
- แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก (รัฐ) 
- แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็กท่ีประสบปัญหากิจการ (เอกชน) 
- แก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
- เพิ่มหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Ved.) 
- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

ประเด็นหลัก 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ประเด็นย่อย 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- บูรณาการเครือข่าย ICT 
- บูรณาการ Content 
- บูรณาการส่ือ 
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

ประเด็นหลัก 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 



- ธรรมาภิบาลการบริการจัดการ 
- ระบบงบประมาณ 

ประเด็นย่อย 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  
- แผนยุทศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
- Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 
- พ.ร.บ. การศึกษาชาติ 
- การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
- สร้างคานิยมอาชีวศึกษา 
- การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
- การบริหารงานส่วนภูมิภาค 
- รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
- ปรับค่าใช้จ่ายรายหัว ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
- กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพื้นฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
- ธรรมมาภิบาลการในการบริหารจัดการ 
- เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร 
- สนับสนุนในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา จชต. 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ 

 
ปรัชญา       

หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม 



วิสัยทัศน์ 
 หมายถึงความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ไว้ดังนี้ 

“ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ

ของ 

ชุมชนและสถานประกอบการ” 

เอกลักษณ์ 
บริการดี มีมารยาท 

อัตลักษณ ์
 มารยาทงาม บริการด้วยความจริงใจ 
พันธกิจ 
 หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังท่ีกำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจำกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากากรดำเนินงานตามพันธกิจ 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ดังนี้ 
1. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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     กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง การกำหนดวีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้าน
ความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาท การสร้างความ
รุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะใน
สาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

2 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีหารพัฒนากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่าง
เต็มศักยภาพ 

2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 

3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพ
กำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 



สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะ
วิชาชพีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสำนึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ี
มีประสิทธิภาพใต้หลักธรรมาธิบาล 

2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

หมายเหตุ : สถานศึกษากำหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 
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 พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้ประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไป 

พันธกิจที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี 
ประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีจำนวน 2 กล
ยุทธ์ 

ดังนี ้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดย 

เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

2.1.1 เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ 
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
โครงการดังนี ้
  - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
  - โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 



  - โครงการรักษาเอกลักษณ์ชาติไทย (นักเรียน นักศึกษาแต่งผ้าไทย) 
  - โครงการวันชาติ ร.9  
  - โครงการวันแม่แห่งชาติ 
  - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 
2562  
  - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาล
สงกรานต์ 2562 
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  - โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
  - โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน 
  - โครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 

2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
  2. รู้จักการใช้สิทธิในการหาเสียง มีเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยและ
เข้าใจบทบาทของการทำกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ใน สังคมยุคทุนนิยม และกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 
  4. ตระหนักถึงความสำคัญเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา ของพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
  5. มีวินัยจราจรโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก  
100 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  6. มีจิตสำนึก มีความรัก ในสถาบันมากยิ่งขึ้น ได้ทำหน้าท่ีชาวพุทธที่ดี แสดงออกถึง
วัฒนธรรมท่ีดีงาม 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรกรท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการ 
ทะเลาะวิวาท การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2.2.1 เป้าประสงค ์ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามใน 
ชีวิตรูปแบบใหม่ 

2.2.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีโดยมีโครงการดังนี้ 
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

   - โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย 
   - โครงการอบรมการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 



   - โครงการลดปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรและลดปัญหาโรคเอดส์ใน
สถานศึกษา 
   - โครงการสถานศึกษาสีขาว 
   - โครงการ To be number one 
   - โครงการกิจกรรม 5 ส. 
   - โครงการจัดทำโครงงานคุณธรรม 
   - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับสถานศึกษา 
   - โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม 
   - โครงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 
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   - โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี + day camp 
   - โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี 
   - โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด 
   - โครงการวันสมเด็จพระธีรราช 
   - โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
   - โครงการเตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือ 
   - โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 1 
   - โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 2 
   - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
   - โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
   - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  
   - โครงการงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
   - โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการงานวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
   - โครงการ English Camp 
   - โครงการวันคริสต์มาส 
   - โครงการอบรมมัคคุเทศก์  

2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการทะเลาะวิวาท ตระหนักถึง
โทษ และบทลงโทษการทะเลาะวิวาท ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเอง และผู้ปกครองของกลุ่ม
เด็กนักศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
  3. ได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติด และมีเพื่อนและครูท่ีปรึกษา สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 



  4. มีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ ทักษะ และ
สังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
  5. ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
  6. แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือไทย 
  7. เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมอง
ความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 
  8. สามารถมีการเรียนรู้การใช้ทักษะภาษาไทย ทักษะวิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ 
และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
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พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

1.2 เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
1.3 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
1.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ของประเทศ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
2.1.1 เป้าประสงค์ นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 

การพัฒนาประเทศ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัย
เรียน 



และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 

2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์ โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ มุ ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
   - โครงการรถประหยัดพลังงาน 
   - โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
   - โครงการอบรมโปรแกรมสมองกลฝังตัว 
   - โครงการนำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี วิชาตัดผม เสริมสวย 

2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน 
  2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
  3. นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  
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  4. นักเรียนและประชาชนได้รับบริการจากนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนา 

ประเทศ 
2.2.1 เป้าประสงค์ หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความ 

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
1. หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ  
ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการศึกษาดูงาน 
   - โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
   - โครงการจัดทำคู่มือฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   - โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   - โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 



   - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   - โครงการอบรมตัดผมชายและเสริมสวยสตรี (ช้ันสูง) จากผู้เช่ียวชาญ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียน แลกเปล่ียนแนวความคิดท่ี 

หลากหลาย และเสริมทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษาในด้านวิชาชีพ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ตามนโยบายสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
  3. ครูผู้สอนได้รับความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี  
  4. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมความเข้าใจ ความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน 
และหลัง ฝึกงาน ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นของนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน และหลังฝึกงาน  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเป็นระบบ 
 

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
1.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการ

อาชีวศึกษา 
1.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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1.4 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

ในการพัฒนาประเทศ มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
     2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง 

ประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 



       2.1.1 เป้าประสงค์ กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
  ด้านความรู้  

1. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว 
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิต 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี
โครงการดังนี้ 
   - โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
   - โครงการสอบ V-NET 
   - โครงการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายภาค 
   - โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และผู้รับบริการ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ V-NET 
  3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตรงตามสมรรถนะรายวิชาต่างๆตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4. ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษาได้ร้อยละ 60 รวมถึง ทราบข้อมูล
นักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
       2.2.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา  
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  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1. ครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 



ต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีโครงการ
ดังนี ้
   - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรม (84 หลักสูตร) 
ผ่านกระบวนการ PLC 
   - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในองค์กร 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
       2.3.1 เป้าประสงค์ หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ  
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
  ด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษา 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ  

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน  ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
   - โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานและผู้รับบริการ 
   - โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   - โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. สถานศึกษาได้รับพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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       2.4.1 เป้าประสงค์ พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด 
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการจัดหาทุน 
   - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

- โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
   - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
   - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
   - โครงการตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
   - โครงการตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก ช่วง
เทศกาลสงกรานต์   

- โครงการเปิดบ้านวิชาการ บริการวิชาชีพ (Open House) 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
  1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เป็นจำนวนมาก 
  2. ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีครูเครือข่าย จำนวน 40 โรงเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษามากขึ้น 
  3. นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
  4. นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน
ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน ครัวเรือน 

พันธกิจที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพ 



1.2 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นท่ี และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาใน 

รูปแบบท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
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2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา มี
จำนวน 2  

กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผุ้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก 

พื้นท่ี และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
2.1.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ โดยมีโครงการดังนี้ 

- โครงการปรับปรุงระบบเสียง ส่ือห้องโสตทัศน์ 
- โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 5 
- โครงการจัดทำระบฐานข้อมูลเพื่อการส่ือสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสถานศึกษา 
- โครงการจัดทำห้องสำนักงาน ร้านสารพัดคาร์แคร์ 
- โครงการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 

2662 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2663 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงาน 
ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการจัดหาทุนการศึกษา 



   - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   - โครงการอบรมความรู้เบ้ืองต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
   - โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 
2562 
   - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจใหม่) 
   - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจเดิม) 
   - โครงการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 
2662 
   - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
   - โครงการติดตามตรวจสอบการประเมินภายใน 
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   - โครงการอบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันรายบุคคล 
   - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
   - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
   - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 

2.1.3 ตัวชี้วัด 
1. สามารถติดต่อส่ือสารถึงผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้

อย่าง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการภายใต้ระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้ปกครอง
สามารถรับรู้การเดินทางมาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ 
สร้างความเช่ือมั่นอันดีระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัยฯ 

2. บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถ จัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ได้แผนปฏิบัติราชการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษากำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี มีความสามารถในการมองหาสู่ทางในการประกอบการ
ธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้อง
และ 



เป็นปัจจุบัน 
2.2.1 เป้าประสงค์ ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพื่อ 
การวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

2.2.2 แผนงาน โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่าง

เต็ม 
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการดังนี ้
  - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. การบริหารงานของวิทยาลัยจะไม่สะดุดหรือล่าช้า การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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พันธกิจที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนาธรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษานำองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม 
2. กลยุทธ์  

พันธกิจที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  



เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                    ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีโครงการดังนี้ 
 - โครงการปลูกป่า 
 - โครงการกิจกรรม 5 ส. 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                    ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สุข 

ภาวะท่ีดี โดยมีโครงการดังนี้ 
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   - โครงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 
   - โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
   - โครงการจัดทำโครงงานคุณธรรม 
   - โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม 
   - โครงการติดตามนิเทศสถานศึกษาคุณธรรม 
   - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   - โครงการปัจฉิมนิเทศ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
  1. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 



  2. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้าน
ต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 
  3. สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษา ได้รับความรู้และ
แนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต  

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2.3.1 เป้าประสงค์ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต  
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการ
เรียน  

ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์การต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สาธารณะชน โดยมีโครงการดังนี ้
   - โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
   - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับสถานศึกษา 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
  1. นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีเข้าประกวด สามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถ
นำไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้อบรมครูด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และระดับชาติ  

 3. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวความคิด ด้านกระบวนการผลิต ได้ค้นคว้าและพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จัก
ความสามัคคี 
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พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาธิบาล 
1.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 



1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1.4 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

2. กลยุทธ์  
พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีจำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุก 
ระดับ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                    ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบติั 

1. ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงาน 

ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน โดยมีโครงการดังนี้ 
   - โครงการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   -  โครงการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2562 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2563 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
  1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักและทำความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
  2. บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถ จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แผนปฏิบัติราชการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเดิมเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2529 โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อาคารเดิมของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้ังอยู่ท่ี ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นท่ีประมาณ 7 ไร่ 2 
งาน 1 ตารางวา 

หลังจากการได้ประกาศจัดตั้งแล้วกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร มาทำหน้าท่ีประสานงานการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิอีกหน้าท่ีหนึ่งเป็นการ
ชั่วคราวตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 550/2529 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2529 และได้รับมอบ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง รอง
อธิบดีกรมอาชีวศึกษามาเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
หลายท่าน ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายสืบพงษ์ เจริญทรัพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร 
มาปฏิบัติหน้าที่ประจำในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ท่ี 
1006/2529 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2529 

ประวัติการก่อต้ัง 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2529 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้อาคารเดิมของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้ังอยู่ เลขท่ี 380 ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2529-2530 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  
 พ.ศ. 2530-2533 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายประชุมพงษ์ สมบูรณ์ศิลป์ ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2533-2541 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2541-2542 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายสมชาย พงษ์นภางค์ ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ   
 พ.ศ. 2542 – 2554 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายปรีดา หลิมพาพันธ์ ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2554 – 2556 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายสมผัด อินทรมา ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2556 – 2558 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายชูชาติ พรามจร ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2558 – 2561 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2561 กรมอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้ นายกล่ิน  จันทะพอน ปฏิบัติหน้าท่ี ตำแหน่งรักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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สถานที่ต้ังและขนาดของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต้ังอยู่เลขท่ี 380 ก. ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 ต้ังอยู่ท่ีดินของราชพัสดุ 2 แปลงหมายเลขท่ี 643 และ 670 มีเนื้อท่ีประมาณ 
7 ไร่          2 งาน 1 ตารางวา 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Chaiyaphum Polyechnic college 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 380 หมู่ท่ี - ถน โนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

รหัส 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 
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ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่าง 

 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

ดอกพิกุล 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

ต้นพิกุล 

สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

 



                                          

                                           สีแดงเลือดหมู                               สีเหลือง 



คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ

นายประทีป  อนิลบล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ
 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายกลิ่น  จันทะพอน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 

นางวีรวรรณ  โยทองยศ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสันติ  เบญจศิล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางวีรวรรณ  โยทองยศ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

  

 

  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรทัย  ยิ้มน้อย 
หน.งานบุคลากร 

นางเรืองรุ้ง  แก้วหย่อง 
หน.งานบริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวสุมินตรา เขียวไกร 
หน.งานการเงิน 

 

นายเมธี  โลไธสง 
หน.งานพัสดุ 

หน.งานพสัดุ 

นางเรืองรุ้ง  แก้วหย่อง 
หน.งานบัญชี 

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.งานครูที่ปรึกษา 

 

-ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  ใบล ี
หน.งานพัฒนาหลักสูตร 

-นายพิริยกร  ภู่บัว 
หน.งานวัดผลและประเมินผล 

-นางสุดาพร  เสืออินทร์ 
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- นายสมหวัง สุพะกะ 
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

-นายณรงค์ฤทธ์ิ  ฉตัรศรีพงษ์        
หน.งานสื่อการเรียนการสอน 
 

 

-นายวศิน  แฝงเวียง 
หน.แผนกวิชาทักษะชีวิต 

-นายบรรหาร โคตะล ี
หน.แผนกวิชาช่างยนต ์

-นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล 
หน.แผนกวิชาช่างเช่ือโลหะ 

-นายมนตรี  นาคนิล 
หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

-นายณรงค์ฤทธิ์  ฉตัรศรีพงษ ์
หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

-นางอังสนา  อนุตตรังกูร 
หน.แผนกวิชาการบัญชี 

-นางอรวรรณ  สิทธิสาร 
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

-นายรณชัย  กลางเอก 
หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

 

 
 

-นางอรทัย  ยิ้มน้อย     -นางจำนงค์  บำรุงชัย 
หน.แผนกวิชาการโรงแรม  หน.แผนกอาหารและโภชนาการ 
 

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

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

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
  6.1 อัตรากำลังคน ปี 2562        ข้อมูล  ณ    ตุลาคม  2561 
               ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
อัตรากำลังคนของ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                มีบุคลากรท้ังสิ้น               คน 

  ก. ข้าราชการ        25       คน 
   1. ผู้บริหาร       3 คน 
   2. ข้าราชการครู              22 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน       - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ         6        คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน       2 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน          4 คน 
  ค. พนักงานราชการ        4        คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน       4 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน       - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว                30       คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน     13 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน    17 คน 
                   จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ                       -                            คน 
                   ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น                  -                            คน 

 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง               -          คน 
   1. ข้าราชการ     -    คน 
   2. ลูกจ้างประจำ     -    คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
  ก.ครูผู้สอน    ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ำกว่า ม.6         1  คน          2 คน   3 คน 
- ปวช./ม.6      ........ คน          3   คน   3 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี        1  คน          5   คน   6 คน 
- ปริญญาตรี       31  คน         12  คน 43 คน 
- ปริญญาโท       11 คน       .........  คน 11 คน 
- ปริญญาเอก    คน      คน   0 คน 
  รวม      43 คน   รวม      22  คน 66 คน 
 
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  ก. ครูผู้สอน    ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร        ..........  คน    .......... คน  0 คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน  ..........  คน    .......... คน  0 คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน     13   คน       16 คน  29 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) .......... คน    .......... คน  0 คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   คน          1  คน  1   คน         
  รวม     13 คน   รวม     17 คน 30   คน    
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  6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้าราชการ  รวม   25   คน 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายกล่ิน  จันทะพอน ป.โท รองผู้อำนวยการ 
2. นางวีรวรรณ  โยทองยศ ป.โท รองผู้อำยวนการ 
3. นายสันติ  เบญจศิล ป.โท รองผู้อำนวยการ 
4.นายเมธี  โลไธสง ป.ตรี หัวหน้างานพัสดุ 
5. นายวศิน  แฝงเวียง ป.ตรี หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
6.นายสุชาติ  มณีวรรณ ป.ตรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
7. นายจรูญ  จงกลกลาง ป.โท หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
8. นางอรวรรณ  สิทธิสาร ป.โท หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางจำนงค์  บำรุงชัย ป.ตรี หัวหน้าแผนกวิชาเพ้นท์ 
10. นางอรทัย  ทาทิพย์ ป.โท หัวหน้างานบุคลากร/หัวหน้าแผนกการโรงแรม 
11. นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ์ ป.โท หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
12. นางอังสนา  อนุตตรังกูร ป.โท หัวหน้าแผนกบัญชี 
13. นางเรืองรุง้  แก้วหย่อง ป.โท หัวหน้างานบัญชี/บริหารงานท่ัวไป 
 

14. นางเบญจมาศ  นามศิริพงษ์พันธ์ุ 
 

ป.โท หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร/งานส่ือการเรียน
การสอน/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

15. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉัตรศรีพงษ์ ป.ตรี หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
16. นายบรรหาร  โคตะลี ป.ตรี หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
17. นายสมหวัง  สุพะกะ ป.ตรี หัวหน้างานทวิภาคี 
18. นายมนตรี  นาคนิล ป.ตรี หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง/งานวางแผนและงบประมาณ 
19. นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล ป.ตรี หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม/งานอาคารสถานท่ี 
20. นายรณชัย  กลางเอก ป.ตรี หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน/หัวหน้างานปกครอง 
21. ว่าท่ีร้อยตรี ยุรนันท์  ผมพันธ์ ป.โท หัวหน้างานกิจกรรม 
22. นายอาคม  พิมโกทา ป.ตรี หัวหน้างานแนะแนว 
23. ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี ป.ตรี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/งานหลักสูตร 
24. นางสาวสุมินตรา  เขียวไกร ป.ตรี หัวหน้างานการเงิน 
25. นางสุดาพร  เสืออินทร์ ป.ตรี หัวหน้างานทะเบียน/หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
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6.3.2 ลูกจ้างประจำ  รวม  6     คน 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี.) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นายประยงค์  อินหมื่นไวย ปวส. หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย 
2. นางสาวปุณยนุช  สัจจวีรกุล ม.3 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวยและนวด

แผนไทย 
3. นายไพฑูรย์  ศิริเถียร ม.3 พนักงานขับรถ 
4. นายบุญเสน่ห์  การถาง ม.6 พนักงานขับรถ 
5. นายสุเทพ  ธงทอง ม.6 พนักงานอาคารสถานท่ี 
6. นายชุมพร  เทียมชัยภูมิ ม.6 พนักงานอาคารสถานท่ี 

 
6.3.3 พนักงานราชการ  รวม     4     คน 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายบรรพต  โคตรชาลี ป. ตรี หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
2. นายนะนพ  สิงห์ทอง ป.ตรี หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาฯ 
3. นายพิริยกร  ภู่บัว   ป.ตรี ผู้ช่วยงานพัสดุ/งานอาคารสถานท่ี 
4. นายอุไร  รัตนภักดี ป.ตรี หัวหน้างานความร่วมมือ/ศูนย์ข้อมูล DSS 
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6.3.4 ลูกจ้างชั่วคราว   รวม 30 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี.) 

 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นายอิทธิพัทธ์  วงศ์กาวี   ป.ตรี ช่างกลโรงงาน งานอาคารสถานท่ี 
2. นายธัชพงษ์  เอี่ยมสำอางค์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน งานอาคารสถานท่ี 
3. นางมัทนา  นาคนิล ป.ตรี ทักษะชีวิต งานประกันคุณภาพ/หน.งานส่งเสริมฯ 

4. นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี ป.ตรี ทักษะชีวิต งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/
หน.งานส่งเสริมฯ 

5. นายวสันต์  มาตรเริง ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ งานส่ือการเรียนการสอน 
6. นายสุรชัย  ภิรมย์ไกรพัด ป.ตรี ช่างยนต์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี 
7. นายสมุทร  เอี่ยมเอ็ม ป.ตรี ช่างยนต์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

8. นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนสิงห์ ป.ตรี การโรงแรม ผู้ช่วยงานทะเบียน 
9. นายบริบูรณ์  สนณรงค์ ป.ตรี อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานส่งเสริมฯ 
10. นางสาวอนงค์นาถ  ข้อยุ่น ป. ตรี อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานส่งเสริมฯ 
11. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณลา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ 
12. นางสาวเมริน  ขำชัยภูมิ ป.ตรี การบัญชี ผู้ช่วยงานสวัสดิการ/งานหลักสูตร 
13. นายมานพ  ชมภูแก้ว ป.ตรี ช่างยนต์  
14. นางสาวอนงค์นาฎ  นกแก้ว ป.ตรี  งานการบัญชี 
15. นางสาวคะนึงนิจ  เจริญหมื่น ปวส.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
16. นางสาวสุนิตฐา  เต้หนองเป็ด ป.ตรี  งานวิทยบริการ/ระยะส้ัน 
17. นางสาวภัทราพร  วงศ์พรหม ป.ตรี  งานพัสดุ 
18. นางสาวสุชาวดี  สงวนทรัพย์ ปวส.  งานกิจกรรม/สวัสดิการ 
19. นางสาวเรณู  คงโนนกอก ป.ตรี  งานสารบรรณ 
20. นางสุภาพร  สะท้าน ป.ตรี  งานวางแผนและงบประมาณ/งานส่งเสริม

ฯ/งานความร่วมมือ/งานวิจัยฯ 
21. นางสาวณัฐกานต์  ชมนาวัง   ปวส.  งานบุคลากร 
22.นางสาวสุดารัตน์  พันสีทา ปวส.  งานทะเบียน 
23. นางวรรกานต์  โนนทะขาม ปวส.  งานทวิภาคี 
24. นางสาวรัตติกาล  ชุมภูกุล ป.ตรี  งานทะเบียน/ผู้ช่วยงานการเงนิ 
25. นายกฤษณะ  ชัยสิทธิ์ ป.ตรี  งานโครงการพิเศษ 
26. นางสาวอุบลภัค  คิดการ ป.ตรี  งานวัดผลและประเมินผล 
27. นางสาววรรณนิสา พันธ์ชาลี ป.ตรี  งานประชาสัมพันธ์/งานพัสดุ 
28.นายสรรพสกนธ์  จันทร์งาม ป.ตรี  งานศูนย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ 
29. นางสาววันวิสา  สมพงษ์ ป.ตรี  งานการเงิน 
30. นางสาวกานต์สินี  มิลินคณาพัฒน์ ป.ตรี  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
31. นางบุญสม  นกแก้ว ป.4  แม่บ้าน 



 
7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

7.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน) 

 

 1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง       รวมทั้งสิ้น 589      คน    หน่วย : คน 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2561 (ปีปัจจุบัน)  

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 176 138 152 466       589 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม            
- แผนกวิชา/งาน ช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์ 67 47 40 154 15 21 36    190 
- แผนกวิขา/งาน ช่างเช่ือม 6 7 6 19 1  1    20 
- แผนกวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง/ติดต้ังไฟฟ้า 25 22 34 81 14 14 28    109 
- แผนกวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 14 6 9 29 1 3 4    33 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม            
- แผนกวิชา/งาน การบัญชี 5 10 20 35 3 5 8    43 
- แผนกวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 23 24 70 15 24 39    109 
3. ประเภทวิชา คหกรรม            
- แผนกวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 12 12 8 32       32 
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            
- แผนกวิชา/งาน การโรงแรม 24 11 11 46 7  7    53 

 2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา (2561)  รวมทั้งสิ้น           589   คน 
      2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  2,074           คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะ .......... คน 2.5 หลักสูตร ปชด. .......... คน 
      2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด .......... คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  .......... คน 
 



7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป) 

 
. 2. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง       รวมทั้งสิ้น 895  คน    หน่วย : คน 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)  
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
รวมทั้งสิ้น 320 176 138 634 200 56 256    890 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม            
- แผนกวิชา/งาน ช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์ 80 67 47 194 20 15 35    229 
- แผนกวิขา/งาน ช่างเช่ือม 20 6 7 33 20 1 21    54 
- แผนกวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง/ติดต้ังไฟฟ้า 40 25 22 87 20 14 34    121 
- แผนกวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 20 14 6 40 20 1 21    61 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม            
- แผนกวิชา/งาน การบัญชี 40 5 10 55 40 3 43    98 
- แผนกวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 23 23 86 40 15 55    141 
3. ประเภทวิชา คหกรรม            
- แผนกวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 40 12 12 64       64 
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเทียว            
- แผนกวิชา/งาน การโรงแรม 40 24 11 75 40 7 47    122 

 2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา (2561)  รวมทั้งสิ้น 890 คน 
      2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  2,500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะ .......... คน  2.5 หลักสูตร ปชด. .......... คน 
      2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด .......... คน  2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  .......... คน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ :  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 

ผู้ประสานงาน  นางอรทัย  ยิ้มน้อย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 6 มาตรการ 5 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ซึ่งในรอบปีกำหนดให้มีการ

ทำบุญเลี้ยงพระมาโดยตลอด โดยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญในวันสำคัญของ

วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  เห็นความสำคัญ

ของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

  การดำเนินงานโครงการดังกล่าว  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีการบูรณาการ  ดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงคือ การดำเนินงานใช้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล และคุ้มค่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.๑  เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 
4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯอนาคตของ 

นักเรียน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร มีจิตสำนึก มีความรัก ในสถาบันมากยิ่งขึ้น 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง 

 จ.ชัยภูมิ 

   15,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    15,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  จำนวน  ๔๐๐ คน  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร มีจิตสำนึก มีความรัก 

ในสถาบันมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ :   สอบถามความพึงพอใจ 
     12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : ตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ผู้ประสานงาน  นางอรทัย   ทาทิพย์ 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร   044-811-938       โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-248-4542 
E-mail- .................................................................................  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  1      มาตรการ 1 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน                     มาตรฐานท่ี 2     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดให้บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ บุคลากรวิทยาลัยฯให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจสอบสมรรถนะของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองเบ้ืองต้น 
 ดังนั้นงานบุคลากร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติและเป็นแนวทางในการป้องกัน
 แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 4.2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 4.3เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือจากการให้บริการสุขภาพ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 บุคลากร มีสุขภาพท่ีดี 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ :  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 



 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา 
2561 จำนวน 28
คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

   1,420 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    1,420 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,420 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ทราบภาวะสุขภาพของบุคลากร ปัญหาจากการตรวจสุขภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

   2. ได้ข้อมูลท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ การรักษาและส่งเสริมสุขภาพ 
บุคลากรให้เป็นผู้มีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 
2561 จำนวน 28 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากร มีสุขภาพท่ีดี  

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ประสานงาน  นางอรทัย   ทาทิพย์ 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร        โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร   044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-248-4542 
E-mail – 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 6     มาตรการ 5 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน                  มาตรฐานท่ี  2     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาคุณธรรมนั้น เพื่อให้สนองนโยบายของสำนักงาคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมและเกิดการพัฒนาด้านสถานศึกษาคุณธรรมขึ้น จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสถานศึกษาคุณธรรมขึ ้น เพื่อเป็ นการพัฒนา
ประเทศชาติพัฒนามนุษย์ทุกๆด้าน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 

 4.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินงานสถานศึกษา
คุณธรรม 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
7. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วัดไพรีพินาศ / วัดป่าบ้านพลัง จังหวัดชัยภูมิ 



 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 68 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 

วัดชัยภูมิวนาราม ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 

   15,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    15,000 



งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับอบรมทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มี
ความตระหนักต่อภาระหน้าท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

 

เชิงเวลา มกราคม – พฤษภาคม 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรม (84 หลักสูตร)  
                 ผ่านกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้มีเค้าโครงงานวิจัย ระดับกลาง 
ผู้ประสานงาน    นางอรทัย  ยิ้มน้อย 
ตำแหน่ง    หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์        044-812-083 
โทรสาร     044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่    086-248-4542 
E-mail-  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  1  มาตรการ   1 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                    มาตรฐานท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี    9 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเช่ือมต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทั้งส่วนกลาง สถานบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและนำส่ิงท่ีได้รับมา
พัฒนาองค์กรต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในองค์กร 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68 คน 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ :  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ



 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 68 คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

40,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 40,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 



 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะ กระบวนการวิจัย 
    10.2 เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย  จำนวน  68  คน คน 

เชิงคุณภาพ มีความรู้และพัฒนาส่ือนวัตกรรม  

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ผู้ประสานงาน    นางอรทัย  ทาทิพย์ 
ตำแหน่ง    หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์    044-812-083 
โทรสาร     044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่    086-248-4542 
E-mail-  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  3   มาตรการ  1 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                   มาตรฐานท่ี   1    ตัวบ่งช้ีท่ี  1   

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรการที่ 1 พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจบุัน
และนำส่ิงท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
   ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในการอบรม 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
   เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในองค์กร 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68 คน 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ :  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต.ในเมือง   อ.เมืองชัยภูมิ       จ.ชัยภูมิ



 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 68 คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

   12,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    12,000 



งบประมาณรวมทั้งโครงการ 12,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
    10.2  เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย  จำนวน  68  คน คน 

เชิงคุณภาพ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ :  ปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารแผนกการโรงแรม 
ผู้ประสานงาน  นายสกลไกร  โพธิ์จุมพล 
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี                   โทรศัพท์   044-812-083 
โทรสาร    044-811-938                                โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail-  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  4 มาตรการ 4 

    2.2 การประกันคุณภาพภายใน                     มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5   
 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากสภาพของอาคารเรียนของแผนกการโรงแรมท่ีอยู่นอกรั่ววิทยาลัยฯ ทำให้การเดินทางไปเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา และการติดต่อประสานงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ จะต้องเดินอ้อมทำให้เสียเวลาในการเดิน   
ทาง จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารแผนกการโรงแรม 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

      4.1 เพื่อปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารแผนกการโรงแรม 
      4.2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :      
      เพื่อปรับปรุงประตูทางเข้าแผนกการโรงแรม 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
     ประตูทางเข้าแผนกการโรงแรม วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
     นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ที 

8. พื้นที่ดำเนนิการ  :  
     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/

อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 

 อาคาร สถานท่ี
ห้องเรียน วิทยาลัยฯ  

ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
และปลอดภัยกับการ
ใช้งาน 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง   อ.เมือง
ชัยภูมิ   จ.ชัยภูมิ 

49,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ   
 

     

3. ประชุมคณะกรรมการ   
 

     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์   
 

     

5. ดำเนินตามโครงการ    
 

    

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 49,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 49,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีประตูทางเข้าแผนกการโรงแรม 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - เพื่อปรับปรุงประตูทางเข้าแผนกการโรงแรม 
 

เชิงคุณภาพ - ประตูทางเข้าแผนกการโรงแรม 

ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งาน 

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ          จากการสังเกต 
   12.2 เคร่ืองมือ       จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ :  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน นางสุดาพร   เสืออินทร์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน    โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่    080-7503-765  
E-mail-  kwangteh51@gmail.com  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการ 4 

    2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน โดยจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน
วัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด และความสนใจ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ คุณวุฒิประเภทวิชา และ
สาขาวิชา ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และ
ความสำเร็จทางการศึกษาเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความสำเร็จของความร่วมมือกันทุกฝ่ายในการร่วมกันสร้างและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งแสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จในครั้งนี้  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการ “พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักศึกษา นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ขึ ้นเพื ่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จการศึกษาและเป็นการยกย่อง เชิดชูสถาบัน  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

   4.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา 
   4.2 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
   4.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและวงศ์ตระกูล 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

mailto:...........kwangteh51@gmail.com


   5.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 172 คน 

   5.2 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2)  จำนวน 67 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
   6.1 นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา 
   6.2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
   6.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและวงศ์ตระกูล 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

   15,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    15,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  
จำนวน 172 คน 

- นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2)
จำนวน 67 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ
ของขั้นตอน และพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร 
- นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ          สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
12.2 เคร่ืองมือ       แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : จัดทำสรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายมนตรี  นาคนิล 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-6354362 
E-mail –  
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเนิน และมาตรการ 

2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4   มาตรการ 3 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการเรียน การสอน และการดำเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  4.1 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ 2561 จึงต้องจัดทำสรุปรายงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 

   4.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
   4.3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
       ได้จัดทำสรุปแผนงบประมาณ เป็นรูปเล่ม 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัย๓มิ ต.ในเมือง 
อ.เมืองชัยภูมิ      
จ.ชัยภูมิ 

   5,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้จัดทำสรุปแผนงบประมาณ เป็นรูปเล่ม เล่ม 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 

คน 

เชิงเวลา กันยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ  จากสรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 

         12.2 เคร่ืองมือ       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายมนตรี  นาคนิล 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-6354362 
E-mail –  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4  มาตรการท่ี 3  
         2.2 การประกันคุณภาพภายใน                  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
         ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะต้องแล้วเสร็จและจัดส่งภายในวันท่ี 15 ตุลาคมของทุกปีเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวแล้วเสร็จ
ตรงตามกำหนดเวลาในการจัดทำโครงการให้แผนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างความรู้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการแก่
บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
         ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณจึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 
     4.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2563 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 วิทยาลัยฯมแีผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40 เล่ม 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6.2 ได้แผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล , สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาส () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากรในวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถ จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมืองชัยภูมิ      
จ.ชัยภูมิ 

   15,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    15,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
      10.1 วิทยาลัยฯมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ท่ีสามารถนำไปบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      10.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 40 เล่ม 

เล่ม 

เชิงคุณภาพ - บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ได้แผนปฏิบัต ิราชการที ่มีค ุณภาพสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล, สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คน 

เชิงเวลา  กันยายน 2561– ตุลาคม 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ  สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

13. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน 
ผู้ประสานงาน : นายมนตรี  นาคนิล 
ตำแหน่ง   หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    โทรศัพท์   044-812083 
โทรสาร -                โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-635-4362 
E-mail-  
 

14. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           ท่ี  2  มาตรการ 2 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                            มาตรฐานท่ี   2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 
   

15. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
           พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสร้างความนั่นคงด้านพลังงานให้ให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอทั่วถึงเป็นธรรม และ
คำนึงถึงส่ิงแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงเป็นพื้นฐานหลีกในการพัฒนาพลังงานของประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้กำหนดนโยบายให้มีการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
          ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ    การ
เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้   ความเข้าใจ 
ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันท้ังท่ีบ้านและท่ีทำงาน จึงมักมีการฝึกอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้น      
16. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
                   4.1 ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึก และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
          4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและความรู้ที่ได้
กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
          4.3 เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการเผยแพร่และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน  
17. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
18. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีความรู้ในการประหยัดพลังงาน 
19. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

20. พื้นที่ดำเนนิการ   : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



 
 
 

 
21. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 

 นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

   5,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ   
 

     

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    5,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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22. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            10.1 ช่วยให้การใช้พลังงานของวิทยาลัยฯมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ     มีความ
เข้าใจในแนวความคิดของการบริหารจัดการด้านพลังงานเพิ่มขึ้น เข้าใจถึงเหตุผลท่ี การประหยัดพลังงาน เป็นตัวช้ีวัด
ท่ีสำคัญของการปฏิบัติราชการและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผล      ตามเป้าหมาย 
           10.2 ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อจัดทำเป้าหมายใช้พลังงานตามลักษณะการใช้
งานของหน่วยงานในระยะต่อไปให้มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

23. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 68 คน  
ลดการใช้พลังงานมากขึ้น 

คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ลดการใช้พลังงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

24. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ    สอบถามความพึงพอใจ         
   12.2 เคร่ืองมือ  แบบสำรวจ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

77 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : อบรมความรู้เบ้ืองต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
                       สำหรับนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่   
E-mail :  matthana_24@hotmail.com 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 มาตรการ 1,2,3,4 

  2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4   ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการนักเรียน
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้น ให้
นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไปแล้ว
สามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขันกล
ยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
   อีกทั้งการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรทั่งไปที่จะก้าวเข้าสู ่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่ง
กระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การ
ดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีนำนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถนำองค์การ
ไปสู่ความสำเร็จ หรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจเป็นส่ิง 
สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่าปัจจุบัน
องค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะไปอยู่ท่ีใด และด้วยวิธีอย่างไร 
 

   ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรท่ีจะจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ เพื ่อให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการท่ี จะก้าวหน้าสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

mailto:matthana_24@hotmail.com


 
 
 

 4.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิด
ของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นกัศึกษามีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้
เป็นอย่างดี 

 4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบการ
ธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

 4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
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 4.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

 4.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1.นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการ
บริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี 
 6.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาสู่ทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
สำเร็จการศึกษา 
 6.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
 6.4เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 6.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ระดับช้ัน ปวช.2 และ ปวส.1  
8. พื้นที่ดำเนนิการ : ห้องประชุมอาคาร 5 ช้ัน 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 
ดำเนินการใน 
ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ห้องประชุมอาคาร 
5 ช้ัน 2 วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 
ต.ในเมือง อ.เมือง      
จ.ชัยภูมิ 

  25,000  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         
3. ประชุมคณะกรรมการ         
4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         
5. ดำเนินตามโครงการ         
6. ประเมินโครงการ         
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         
8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   25,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ 
     10.2 นักเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 
     10.3 นักเรียน สามารถมองหาลู่ทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี 

 คน 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562 – เดือนกันยายน 2562  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น  บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
 12.1 วิธีการ  จากการสังเกต 
 12.2 เคร่ืองมือ  แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-0137396 
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  1  มาตรการ 1,2,8 

 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                               มาตรฐานท่ี    3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการนักเรียน
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้
นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไปแล้ว
สามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขันกล
ยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
  อีกทั้งการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรทั่งไปที่จะก้าวเข้าสู ่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่ง
กระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การ
ดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีนำนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถนำองค์การ
ไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจเป็นสิ ่งสำคัญที่ผู ้ประกอบการจะต้องให้
ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่าปัจจุบันองค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะ
ไปอยู่ท่ีใด และด้วยวิธีอย่างไร 
 

  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ
ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้าน
ธุรกิจอีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวหน้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  



 
 
 

 4.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิด
ของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นกัศึกษามีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้
เป็นอย่างดี 
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 4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นกัศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ 

 4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ 

 4.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

 4.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการ
บริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี 
 6.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาสู่ทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อ
สำเร็จการศึกษา 
 6.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
 6.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 6.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจากการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ระดับช้ัน ปวช.2 และ ปวส.1  
8. พื้นที่ดำเนนิการ :  



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 
ดำเนินการใน 
ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

   2,000  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         
3. ประชุมคณะกรรมการ         
4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         
5. ดำเนินตามโครงการ         
6. ประเมินโครงการ         
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         
8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   2,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติแนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิง

ธุรกิจท่ีดี 
10.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อ

สำเร็จการศึกษา 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 
 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจท่ีดี 

 คน 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562 – เดือนกันยายน 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น  บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
        12.1 วิธีการ :     จากการสังเกต 
        12.2 เคร่ืองมือ :     แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจใหม่)  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail 
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
          2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 มาตรการ 5 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดต้ัง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และผู้สนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ได้
อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยปลูก ฝัง
คุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  
         ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์งานศูนย์บ่มเพาะจึ งจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นมา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 4.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ 
 4.3 เพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 4.4 เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการร้านค้า 
 4.5 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 4.6 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นกัศึกษา  
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 6.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
  6.2.นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 



 
 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

8. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 
10 คน 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง      
จ.ชัยภูมิ 

  68,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   68,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 68,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
   10.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อย
กว่า 10 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
- นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ        จากการสังเกต 
     12.2 เคร่ืองมือ     แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธุรกิจเดิม)  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail  
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2   มาตรการ 5 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                 มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ เรียน และผู้สนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจ ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ี
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การ
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์งานศูนย์บ่มเพาะจึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นมา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 4.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ 
 4.3 เพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 4.4 เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการร้านค้า 
 4.5 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 4.6 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นกัศึกษา  
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  



 
 
 

  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 6.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
  6.2.นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 
10 คน 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง      
จ.ชัยภูมิ 

  50,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   50,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
 10.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อย
กว่า 10 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
- นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
          12.1 วิธีการ :   จากการสังเกต 
          12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
      ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail :  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 มาตรการ 7 
    2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการนักเรียนนักศึกษา
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้น ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไปแล้วสามารถ
มีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การ
ดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
        4.1 เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        4.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมศูนย์บ่มเพาะฯมีส่วนร่วมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
         คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 



 
 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
        7.1 ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯมีความกล้าแสดงออก 
        7.2 ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     - ผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะฯมี
ความกล้าแสดงออก 

- ผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะฯมีการ
ทำงานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 

 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง   

จ.ชัยภูมิ 

  30,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   30,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คน 

เชิงคุณภาพ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียม
เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :   สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :   แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำถุงใส่เส้ือนาโนเพื่อจำหน่าย 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางมัทนา  นาคนิล 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail –  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี  2  มาตรการ 2 

           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ผ้าไทยถือเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและสะท้อนความ 
พิถีพิถันความละเอียดอ่อนละสวยงามท่ีสุดประเภทหนึ่ง ในบรรดางานศิลปะของไทยนานาประเทศต่างให้ความสนใจ 
และช่ืนชอบชุดผ้าไทยเป็นอย่างมาก  รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆ  ท่ีทำจากผ้าไทย ด้วยลวดลายและลักษณะการ
ทอท่ีไม่เหมือนผ้าใดในโลก  ทำให้ผ้าไทยได้รับความนิยมในตลาดโลก  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไทย  จึง
ได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทย  พัฒนาการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษสำหรับผ้าไทย โดยการ
ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี  ในกระบวนการผลิตให้เกิดคุณสมบัติพิเศษทำให้ผ้าไทยมีความเหมาะสมต่อการนำไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ มากขึ้น คุณสมบัติท่ีเกิดขึ้นนี้ได้แก่ คุณสมบัติสะท้อนน้ำ คุณสมบัติยับย้ังแบคทีเรีย 
คุณสมบัติ กล่ินหอม คุณสมบัติป้องกันรังสียูวี หรอืคุณสมบัติท่ีเกิดกับเนื้อสัมผัสของผ้า เช่น นุ่มล่ืน มีกล่ินหอม ผ้าไทย
ท่ีใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต   

จากสภาพปัจจุบัน วิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาต้องเกี ่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ทั้งหน่วยงานเอกชน       
และภาครัฐที่มีการประสานงานติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีของที่ระลึกทีจะมอบให้กับผู้มาเยี่ยม และมา
ติดต่อประสานงาน จึงเห็นควรท่ีจะต้องจัดทำของท่ีระลึกไว้มอบให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อจัดทำของท่ีระลึกไว้มอบให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาติดต่อประสานงาน 
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้บุคคลภายนอกรู้จักมากยิ่งขั้น 
4.3 เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากผ้าไทยธรรมดาเป็นผ้าไทยนาโนท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
4.4 เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  



 
 
 

 จัดทำของที่ระลึกไว้จำหน่ายให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อประสานงาน จำนวน 
100 ช้ิน  อย่างมีคุณภาพ   
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้บุคคลภายนอกรู้จักมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากผ้าไทยธรรมดาเป็นผ้าไทยนาโนท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
7. กลุ่มเป้าหมาย : จัดทำของท่ีระลึกไว้มอบให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานต่างๆ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     จัดทำของท่ีระลึกไว้
มอบให้กับ
หน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานต่างๆ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง       
จ.ชัยภูมิ 

   10,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    10,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
      บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมากขึ้น 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดทำของที่ระลึกไว้มอบให้กับหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อประสานงาน จำนวน 100 
ช้ิน  อย่างมีคุณภาพ   

ช้ิน 

เชิงคุณภาพ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้
บุคคลภายนอกรู้จักมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ผ้าไทยและต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากผ้าไทย
ธรรมดาเป็นผ้าไทยนาโนท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 

ช้ิน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :   ความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :   แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : จัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2562 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายมะนพ  สิงห์ทอง 
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-246-2098 
E-mail : research.cpmpoly@gmail.com 

2.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 7 มาตรการ 1,2,3,6 

 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสังคมเป็นผลให้ความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความ
ชำนาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถ
นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป จึงได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ข้ึนเป็นประจำทุกปี  

   การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน
พร้อมกับพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของ
สังคม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษามีจำนวนมากที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ 
ผลงานท่ีนักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นได้รับการเผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  

   วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมีผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ ในการสนับสนุนการจัดทำผลงานท่ีเป็นโครงงาน โครงการวิชาชีพ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้าย  คือ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้มีการเรียนใน
วิชา/โครงงาน/โครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร ปวช. , ปวส. โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาโครงงาน
ทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดทำโครงงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้
ซึ่งผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน ท่ีได้นำไปใช้ประโยชน์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
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  4.1 เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น ส่ิงประดิษฐ์ 

  4.2 ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมี
เหตุผล และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

  4.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆโดยสามารถ

นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 5.1 มีส่ิงประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะจบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  

 5.2 มีส่ิงประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะจบการศึกษาตามหลักสูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

 6.1 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้อบรมครูด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ  
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
78พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9.  สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน คร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ ระบุ 
ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ส่ิงประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงาน
ของนักเรียน นักศึกษาซึง่
จะจบการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ของวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

  80,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ     

3. ประชุมคณะกรรมการ     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์     

5. ดำเนินโครงการ     

6. ประเมินโครงการ     

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ     

8. รายงานผลการดำเนินโครงการ     

รวมเงิน   80,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 80,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้อย่างมประสิทธิภาพ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ช้ิน 

2. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ช้ิน 

เชิงคุณภาพ 1. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำไปพัฒนา ให้สามารถ
นำไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช้ิน 
 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้อบรมครูด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด 
จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัล
หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ 

ช้ิน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
 12.1 วิธีการ     สอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ส่ิงประดิษฐ์ 
 12.2 เคร่ืองมือ    แบบสอบถาม , แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับสถานศึกษา  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-246-2098 
E-mail : research.cpmpoly@gmail.com 

2.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 7 มาตรการ 1,2,3,6 

 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต มีท้ังประโยชน์และโทษไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี
ท่ีช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ยังต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   4.1 เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4.2 เพื่อมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
   4.3 เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการการเรียนรู้ และทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  5.1 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวช.  
  5.2 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้สร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา*เอสโซ่ ระดับ ปวส. 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  6.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวความคิด ด้านกระบวนการผลิต 
  6.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นคว้าและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
  6.3 นักเรียน นักศึกษา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักความสามัคคี 
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7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

   
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน คร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ ระบุ 
ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     โครงงานวิทยาศาสตร์เข้า
ร่วมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ระดับ ปวช. และ 
ปวส. 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
และอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

   10,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ     

3. ประชุมคณะกรรมการ     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์     

5. ดำเนินโครงการ     

6. ประเมินโครงการ     

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ     

8. รายงานผลการดำเนินโครงการ     

รวมเงิน    10,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ระดับ ปวช. 

 10.2 นักเรียน นักศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ระดับ ปวส. 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 

 
ช้ิน 

เชิงคุณภาพ ได้เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ระดับจังหวัด ประจำการศึกษา 2561 

 
ช้ิน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
      12.1 วิธีการ   หนังสือเผยแพร่ผลงาน 
      12.2 เคร่ืองมือ  แบบเผยแพร่และตอบรับผลงานผลงาน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายวศิน แฝงเวียง 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-225-9665 
E-mail – 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 มาตรฐาน 1 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4. 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้มีประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน จัดให้มีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ ตรวจติดตาม
คุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ให้มีความ
เช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ.  

เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ และ
เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงมีความ
จำเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของข้อมูลมี
ความถูกต้องชัดเจนเชิงประจักษ์ และเพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพภายในต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
          4.1 เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีกระบวนการพัฒนาท้ังระบบ 
        4.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลการรายงานท่ีมีความถูกต้องและชัดเจนเชิงประจักษ์ พร้อมรับการตรวจติดตามและ
ประเมิน การประกันคุณภาพภายใน 
       4.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้อง  

       4.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินใหม่จาก สมศ. 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 73 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  



 
 
 

   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักและทำความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริม
ให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมืองชัยภูมิ      
จ.ชัยภูมิ 

   1,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    1,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000 

 



 
 
 

 
 106 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักและทำความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริม
ให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ จำนวน 68 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ู ้จักและทำ
ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ ่มขึ้น
ส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ระบบ 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
 12.1 วิธีการ     สอบถามความพึงพอใจ 

 12.2 เคร่ืองมือ    แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายวศิน แฝงเวียง 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-225-9665 
E-mail – 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  3   มาตรฐาน 1  
  2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                มาตรฐานท่ี   4   ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการท่ีรัฐฯ ต้องจัดทำกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเข็มทิศช้ีนำในการพัฒนาสังคมไทยให้
ยั่งยืนมั่นคง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเป็นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดการศึกษาอย่างมาก องค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบการบริหารและการจัดการที่เนน้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
รองรับการประกันคุณภาพจากภายนอกต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

       4.1 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
       4.2 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งบทบาทและหน้าท่ีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
        4.3 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       4.4 เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 68 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รู ้จักและทำความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 บกศ. พัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมืองชัยภูมิ      
จ.ชัยภูมิ 

   8,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    8,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รู้จักและทำความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ จำนวน 73 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูม ิ ได้ร ู ้จ ักและทำความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้การดำเนินงานใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ  สอบถามความพึงพอใจ 

      12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
ผู้ประสานงาน นายจรูญ  จงกลกลาง 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  โทรศัพท์   081-8778796 
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี    4    มาตรการ    2 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน                    มาตรฐานท่ี   2    ตัวบ่งช้ีท่ี     2.5 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ด้วยปัจจุบันนี้ระบบเทคโนโลยีด้านการส่ือสารนั้นมีการพัฒนาไปมาก และท่ีมีผลต่อหน่วยงานหรือองค์กรมาก
ท่ีสุดคือ การส่ือสารทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ในส่วนของสถานศึกษาจึงมีการนำมาใช้ในด้านการ
บริหาร จัดการ การเรียนเรียนการสอน การใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ต่างๆ 

 ดังนั้นเมื่อมีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ในฐานะผู้ใช้งานต้องมีการปรับเปล่ียนระบบภายในให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป จึงจะถือว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีการ
พัฒนาผู้เรียน ในด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดงบประมาณอุดหนุนมาเพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป จึงต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แก้ไข ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยให้พร้อมอยู่เสมอ 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
   4.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   4.2 เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริการและการเรียนการสอน 

 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
         5.1 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริการจัดการวิทยาลัย 
         5.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
          6.1 การบริหารงานของวิทยาลัยจะไม่สะดุดหรือล่าช้า 
          6.2 .การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

 213,850   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  213,850   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 213,850 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

112 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัย เช่น ระบบงานทะเบียน งานวันผล งานหลักสูตร จะมี
ประสิทธิภาพ 

10.2 ระบบบริการอินเตอร์เน็ตภายใน รวมทั้งระบบ WIFI จะให้บริการได้คลอบคลุมมากขึ้น 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

เชิงคุณภาพ การใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล : นายอุไร    รัตนภักดี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยลาย จุดเน้น และมาตรการ 
      2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  5  มาตรการ 4 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                 มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

มุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรและสถานศึกษาท่ีขาดบุคลากรเฉพาะทางเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยทำการสอนวิชาชีพให้กับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมให้กับนักเรียนนำความรู้ไปดำเนินชีวิตใน
อนาคตต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เพื่อผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
     4.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับ สถาน

ประกอบการในจังหวัดและต่างจังหวัด 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

   10,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

 รวมเงิน    10,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  10.1 ได้กำลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  10.2 ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 

เชิงปริมาณ 

-ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับ 
สถานประกอบการในจังหวัดและต่างจังหวัด 

 

 
 

เชิงคุณภาพ 

-ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ      สัมภาษณ์สถานประกอบการ 

      12.2 เคร่ืองมือ   แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
25. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน ว่าท่ีร้อยตรียุรนันท์  ผมพันธ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail –  

26. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 2 มาตรการ 2 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 

27. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้มีการ

พัฒนาการครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจกล้าแสดงออก
และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ดังนั้น กระทรวง ศึกษาธิการจึงได้มุ ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  ได้จัดทำ
แนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือของชุมชน 
28. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในผลงานของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

4.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

4.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถท่ีตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง 
29. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
30. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
31. กลุ่มเป้าหมาย :  

 นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
32. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

33. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียนนักศึกษา 
และบุคลากรของ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง
ชัยภูมิ      จ.ชัยภูมิ 

 301,600   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  301,600   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 301,600 
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34. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน 

35. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน  บาท 

36. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : วันชาติ (ร.9) 
ผู้ประสานงาน ว่าท่ีร้อยตรียุรนันท์  ผมพันธ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 6 มาตรการ 5 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องในวันท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ของพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงความกตัญญู
ต่อพระคุณพ่อหลวงของพวกเราทุกคน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อฝึกให้
นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกและ บำเพ็ญประโยชน์ในทางท่ีสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม 
 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีการบูรณาการการดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ การดำเนินงานใช้  หลัก
ความพอประมาณ มีเหตุผล และคุ้มค่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 4.2 เพื่อจัดแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อหลวงของเรา 
 4.3 เพื่อแสดงออกถึงการสามัคคีในหมู่คณะ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 
475 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา ของพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  



 
 
 

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   

5,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา     5,000    



 
 
 

รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

          10.2 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคี 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 
475 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญเนื่องใน
วันเฉลิมชนมพรรษา ของพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ        สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ     แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
   12.3 ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

131 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 

ผู้ประสานงาน ว่าท่ีร้อยตรียุรนันท์  ผมพันธ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail –  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 6 มาตรการ 5 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที เป็นคุณธรรมของคนดีที่พึงกระทำและเพื่อเป็นการ

อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สืบสานวัฒนธรรมพร้อมปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีมี
คุณธรรมควบคู่กับการมีจริยธรรมท่ีดี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดพิธีไหว้ครู  และบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนนักศึกษา สานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในหมู่คณะ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณธรรมด้านความกตัญญู กตเวที 
4.2 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามพร้อมปลูกฝังค่านิยมของนักเรียน นักศึกษา 
4.3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษามีกำลังใจต่อการศึกษาเล่าเรียน 
4.4 เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาลัย ให้เกิดมีแก่นักเรียนนักศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
นักเรียน นักศึกษา ช้ัน ปวช.ปีท่ี 1, 2 และ ปวส. ปีท่ี 1 ทุกคน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
คณะครู และ
บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

10,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 10,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 

 



 
 
 

 

133 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที 

10.2 นักเรียนนักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป 
10.3 นักเรียนนักศึกษามีขวัญกำลังใจต่อการศึกษา 
10.4 นักเรียนนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาลัย 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ช้ัน ปวช.ปีท่ี 1, 2 และ ปวส. ปีท่ี 
1 ทุกคน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร ได้แสดงออก
ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

 

เชิงเวลา มิถุนายน  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ.  บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ     สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ     แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
12.3 ระยะเวลา     มิถุนายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่ือสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสถานศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล   
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานครูท่ีปรึกษา   โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่   - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 มาตรการท่ี 5 
  2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5, 3.6, 3.7 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
    ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินโครงการ
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
ผู้เรียนสถานศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหายที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน และ
พัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตรงความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ง
แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด และกิจกรรมท่ีสถานศึกษากำหนด การรับ-
ส่ง ข่าวสารผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว ยังสามารถสื่อสารใน
ระดับมวลชนได้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส่ือสารชนิดแรกท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรวมเอาการส่ือสารในทุกระดับไว้
ด้วยกัน โดยอาศัยเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเอง คือความเป็นมัลติมิเดียอินเตอร์แอคทีฟ และขนาดที่เล็กจน
สามารถพกพาได้ ท่ีสำคัญคือนอกจากโทรศัพท์มือถือจะสามารถทำตัวเป็น ส่ือ ด้วยตัวเองแล้วยังกลายเป็นศูนย์
รวมของสื่ออื่น ๆ มากมาย การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารของวิทยาลัยฯเป็นการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่าง วิทยาลัยฯ กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งโดยระบบสามารถแบ่ง
ข้อความได้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายห้อง รายระดับชั้นเรียน และกำหนดเวลา การส่งล่วงหน้าได้เป็นการ
วางแผนการบริหารจัดการฐานข้อมูลในการส่ือสารได้เพื่อให้การบริหารจัดการ การติดต่อส่ือสารของวิทยาลัยฯ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นผลต่อการป้องกันและแก้ปัญหาการออกกลางคัน ของนักศึกษาในทุกชั้นปีของ
วิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 
 

           4.2 เพื่อนำฐานข้อมูลมาใช้ในการติดต่อส่ือสารผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษา คณะครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

     4.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  การดำเนินโครงการฯ สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาได้ มากกว่าร้อยละ 80 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 
7. กลุ่มเป้าหมาย   : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน     



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สามารถติดต่อส่ือสารถึงผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2 สร้างความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการภายใต้ระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้ปกครองสามารถรับรู้การ
เดินทางมาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
          10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ สร้างความเช่ือมั่นอันดีระหว่างผู้ปกครองและวทิยาลัยฯ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -การดำเนินโครงการฯ สามารถลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษาได้ มากกว่าร้อยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 
500 คน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย  บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ    จากการสอบถาม 
   12.2 เคร่ืองมือ    แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 1 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล   
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานครูท่ีปรึกษา  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 7 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาสำหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นมากมาย เนื่องมาจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัย

กับวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียน นกัศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
อนามัย ค่านิยม และจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งนับว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งแก้ไขได้ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ัง
ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ือลามก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีสำคัญได้ก่อให้เกิดความวิตก
กังวล และความหนักใจแก่ผู้ปกครองท่ีเกรงว่าลูกหลานของเขาจะตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ 
 ตามสภาพความเป็นจริง นักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถเรียนในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งจะพักอยู่ท่ีหอพกั บ้าน
เพื่อน นอกจากสภาพแวดล้อมท่ีขาดผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทำให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 
ดังนั้น ก่อนท่ีปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดทำ
โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาข้ึน เพื่อหาทางร่วมมือวางแผนการแก้ไขปัญหา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายวิทยาลัยฯ  

4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้กฎ ระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
4.3 เพื่อให้เป็นการปรึกษาปัญหาของเด็กร่วมกัน ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
4.4 เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
4.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ผู้ปกครองและคณะครู จำนวน 500 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ              

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

12,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 12,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 12,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รู้นโยบายของรัฐบาล 
10.2 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รู้กฎระเบียบ วินัย ของวิทยาลัย 
10.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียน การสอน งานทะเบียน งาน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -ผู้ปกครองและคณะครู จำนวน 500 คน  

เชิงคุณภาพ -เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 

 

เชิงเวลา เมษายน – กรกฎาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 2/2561 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล   
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานครูท่ีปรึกษา  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่   - 
E-mail   

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 7 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาสำหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นมากมาย เนื่องมาจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัย

กับวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียน นกัศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
อนามัย ค่านิยม และจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งนับว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งแก้ไขได้ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ัง
ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ือลามก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีสำคัญได้ก่อให้เกิดความวิตก
กังวล และความหนักใจแก่ผู้ปกครองท่ีเกรงว่าลูกหลานของเขาจะตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ 
 ตามสภาพความเป็นจริง นักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถเรียนในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งจะพักอยู่ท่ีหอพกั บ้าน
เพื่อน นอกจากสภาพแวดล้อมท่ีขาดผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทำให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 
ดังนั้น ก่อนท่ีปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดทำ
โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาข้ึน เพื่อหาทางร่วมมือวางแผนการแก้ไขปัญหา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายวิทยาลัยฯ  

   4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้กฎ ระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
   4.3 เพื่อให้เป็นการปรึกษาปัญหาของเด็กร่วมกัน ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
   4.4 เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
   4.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
   ผู้ปกครองและคณะครู จำนวน 668 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
         เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ 

 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ              

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

   12,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    12,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 12,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รู้นโยบายของรัฐบาล 

          10.2 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รู้กฎระเบียบ วินัย ของวิทยาลัย 
10.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียน การสอน งานทะเบียน งาน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -ผู้ปกครองและคณะครู จำนวน 500 คน  

เชิงคุณภาพ -เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ  การสอบถาม 
     12.2 เคร่ืองมือ  จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ลดปัญหาออกกลางคันกรณีรายบุคคล 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล   นางเบญจมาศ  นามศิริพงศ์พันธุ ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานครูท่ีปรึกษา  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail -  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี   5    มาตรการ   1  
2.2 การประกันคุณภาพภายใน                     มาตรฐานท่ี  2    ตัวบ่งช้ีท่ี    2.2 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
จากข้อมูลครูท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาของแต่ละห้องท้ังด้านปัญหาการเรียน การ

แต่งกาย พฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ ทำให้ทราบว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวิทยาลัยฯ ทราบข้อมูล
พื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา จะทำให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
เป็นการพบปะครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา เป็นการเข้าถึงชุมชน  

    งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
          4.2 เพื่อช่วยในการปรับตัวของผู้เรียนติดตามการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน  
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

380 ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

36000 

  21,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   21,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 21,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาออกกลางคันน้อยลง  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 
500 คน 

 

เชิงคุณภาพ -เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียนกลุ่ม
เส่ียง 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562– กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ จากการสอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : เย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล   
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานครูท่ีปรึกษา  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 7 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
จากข้อมูลครูท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาของแต่ละห้องท้ังด้านปัญหาการเรียน การ

แต่งกาย พฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ ทำให้ทราบว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวิทยาลัยฯ ทราบข้อมูล
พื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา จะทำให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น 
และเป็นการพบปะครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา เป็นการเข้าถึงชุมชน  

งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเห็นควรตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ให้ความใกล้ชิดกับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาและมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีจะได้แก้ไขได้ทันเวลา และไม่เป็นปัญหาสังคม 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา 
4.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาตลอดเวลา 
4.3 เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้ทันเวลา 
4.4 เพื่อเป็นการพบปะระหว่างวิทยาลัยฯ กับครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ชุมชน 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารัดช่าง
ชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน     



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำกิจกรรม คือ แก้ไขพฤติกรรมของเด็กได้ง่ายขึ้น จึงเห็นควร ตรวจเยี่ยม

บ้าน ให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ทันเวลา ไม่เป็น
ปัญหาต่อสังคมต่อไป 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 
500 คน 

 

 
เชิงคุณภาพ 

-เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ  จากการสอบถาม 
   12.2 เคร่ืองมือ  จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************************* 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายรณชัย กลางเอก 
    ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-2045920 
    โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์  044-812-083  
    E-mail  - 
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

2.1  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มาตรการท่ี 6 
2.2  การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี.3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาเยาวชน ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมใน
โลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่ง
บ้างก็มีท้ังท่ีเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกัน
ทั้งสองฝ่าย ทำให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาทาง
หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เพื่อลดและป้องกันทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงคราม หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด 
ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยคำยั่วยุรุนแรง นักศึกษาสถาบันคู่อริ ซึ่งในช่วงท่ีใกล้วันสถาปนาของแต่
ละสถาบันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นอย่างรุนแรง และน่าเป็นห่วง  ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นยัง
เข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบันอีกด้วย  การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ 
"นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จำเป็นต้องแก้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
นอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ยังสร้างความเสื่อมเสียและ
ทำลายความน่าเช่ือถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น"เสาหลัก" ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย  เหตุการณ์การทะเลาะวิวาท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยาและ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน   



 
 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
   4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
   4.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การวางตัว การคบเพื่อน การหลีกเล่ียง

สถานการณ์ท่ีจำทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
         4.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและบทลงโทษการทะเลาะวิวาท 

 4.4 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทให้แก่ตนเองและ
...ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
         นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการทะเลาะ
วิวาท ตระหนักถึงโทษ และบทลงโทษการทะเลาะวิวาท ที ่ก ่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวผู ้ก ่อเหตุเอง              
และผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

   3,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    3,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10.2 นักเรียนได้รับรู้ถึงการ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การวางตัว การคบเพื่อน การหลีกเล่ียง

สถานการณ์ท่ีจำทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
10.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและบทลงโทษการทะเลาะวิวาท 
10.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทให้แก่ตนเอง

และ...ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความรู ้ ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการทะเลาะ
วิวาท ตระหนักถึงโทษ และบทลงโทษการทะเลาะวิวาท 
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวผู ้ก่อเหตุเอง และ
ผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

 

เชิงเวลา เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน  บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ  จากการสอบถาม 
   12.2 เคร่ืองมือ แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายรณชัย กลางเอก 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6120871 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 6 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี.3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะ

ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 

   งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการตรวจสารเสพติด เพื่อตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูท่ี
ปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ี
ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่
ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงติดสารเสพ
ติด 

4.2 เพื่อให้ครูนักเรียนนักศึกษา  ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขท่ี
เป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 

4.3 เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด อันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

-นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
-นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเพื่อนและครูท่ีปรึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

   15,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         



 
 
 

รวมเงิน    15,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     10.1 นักเรียนได้รับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่ม

เส่ียงติดสารเสพติด 
     10.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้การแนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขท่ีเป็น

ส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาและ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด 

 

เชิงเวลา เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ     จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ     แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายรณชัย กลางเอก 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6120871 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 6 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี.3.6 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
            ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะ
ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 

   งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวโดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ครูท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน 
กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มี
ความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม 
จากผู้ท่ีเป็นแกนนำ และครูท่ีปรึกษา 

4.2 เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 

4.3 เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมา
ท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  



 
 
 

 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเพื่อนและครูท่ีปรึกษา 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

   8,500 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    8,500 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,500 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
   10.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม จาก
ผู้ท่ีเป็นแกนนำ และครูท่ีปรึกษา 

10.2 นักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติด และมีเพื่อนและครูท่ีปรึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ     จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ    แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ลดปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรและลดปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายรณชัย กลางเอก 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6120871 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 

           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี.3.6 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีปัจจัย
หลายด้านท่ีส่งผลกระทบท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชนไทย เช่น การก่อ
ทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมั่วสุมทางเพศ การติดเกมส์ออนไลน์ สารเสพติด อบายมุข เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีส่ิงกระตุ้นยั่วเย้า ทางด้านวัตถุนิยมและส่ิงมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลคล่ังไคล้ในการบริโภคนิยม ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน/การมั่วสุมทางเพศ ถือว่าเป็นปัญหาข้ันวิกฤตของเด็ก
และเยาวชนในวัยเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ปัญหาหนึ่งท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมั่วสุมทางเพศ เกิดจากการท่ีเด็ก
และเยาวชนมีค่านิยมทางเพศท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งค่านิยมทางเพศ หมายถึง แนวความคิด พฤติกรรมในเรื่องเพศ  ซึ่งสมาชิก
ในสังคมใดสังคมหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่าจึงยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนในระยะหนึ่ง ค่านิยมอาจเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลสมัยและความคิดเห็นของสมาชิกในสังคม ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อค่านิยม ทัศนคติของเด็กและเยาวชน
เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นช่วงของวัยเด็ก วัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลายท่ีกำลังศึกษาเล่าเรียนในระดับช้ันต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และค่านิยมท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์ 
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมปกป้องเพื่อนเยาวชน 
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อ 



 
 
 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการป้องกันโรคเอดส์ 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจและรู้จักการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 

   5,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    5,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           10.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และค่านิยมท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์ 

10.2 นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมปกป้องเพื่อนเยาวชน 
10.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษาเอกลักษณ์ชาติไทย (นักเรียน นักศึกษาแต่งผ้าไทย) 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายรณชัย กลางเอก 
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6120871 
E-mail  - 

2. ความความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 6 

           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี.3.6 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีแพร่หลายท่ัวถึงกันได้อย่างรวดเร็ว สภาพดังกล่าวมีผลกระทบถึงวิถี
ชีวิตของผู้คน โดยท่ัวไป เพราะเป็นสภาพท่ีเอื้ออ านวยในการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามา
ใช้ในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการด าเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็น ทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาท่ีเรียกว่าชุมชนล่มสลาย อันมี
ผลรวมไปถึงการเกิดปัญหาความทรุดโทรมของ ส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว หากชุมชนหันมา
พึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตของไทย คือ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี มีกลับมาใช้ก็จะท าให้สามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านพ้น
วิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสมัย
อดีต ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่ง พัฒนาการ และได้รับการสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน มีผลผลิตท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของ คนไทยในท้องถิ่น ภูมิปัญญาเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างความสามารถ ท าให้คน
ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วย สร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม ทั้งยังช่วยให้คนด ารงตนและ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจาก ผลกระทบที่เกิดจากสังคมภายนอก ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพของประชาชนให้มีรายได้เล้ียงครอบครัว สร้างความ มั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติอีกด้วย 



 
 
 

  งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โครงการรักษาเอกลักษณ์ชาติไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ความเป็นไทย สร้างจิตส านึกท่ีดีงามข้ึน เพื่อให ้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา และเผยแพร่การแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการรณรงค์ให้ประชาชน
สวมใส่ผ้าไทย เสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้า
พื้นเมือง ให้มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้น
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดี ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ใน  สังคมยุคทุนนิยม 

และกลับมามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 
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4.2 เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาในพื้นท่ี 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
       นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน ใน สังคมยุคทุนนิยม และกลับมามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

   - 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน     



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน ใน สังคมยุคทุนนิยม และกลับมามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นท่ีอีกครั้ง 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน 
 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถึงโทษ
และผลเสียของการสูบบุหรี่มากขึ้นสามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ ลดละเลิกสูบบุหรี่ได้ 

 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน บาท 

12.การติดตามและประเมิน 
       12.1 วิธีการ   จากการสอบถาม 

   12.2 เคร่ืองมือ   แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : จัดหาทุนการศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่   
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 6  
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันจะพบได้ว่าเรื่องรายรับ-รายจ่ายเป็นปัญหาหลักอันดับต้นในการ

ดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนที่กำลังศึกษา โดยเฉพาะเด็กในสังคมชนบทท่ีต้องด้ินรน เพื่อท่ีจะแบ่งเบา
ภาระของครอบครัว และถ้าเป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาสด้วยและนั้นยิ่งส่งผลให้โอกาสทางการศึกษานั้นน้อยลงไป
อีก วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาครอบครัวเยาวชน เพราะเยาวชนถือเป็นฐานท่ี
สำคัญในการพัฒนาสังคมต้ังแต่ สถาบันหน่วยที่เล็กท่ีสุด คือครอบครัว จนไปถึงสังคมท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ สังคม
ระดับประเทศ การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาและยกระดับทางความคิดให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดี
ขึ้น มีเด็กท่ีมีฐานะยากจน แต่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองจากการศึกษาเล่าเรียน จึงถือเป็นสัญญาณท่ีดีในการ
ให้การส่งเสริมเยาวชนเหล่านี้ได้มีอนาคตท่ีดีขึ้น 

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนท่ียากจนและมีพฤติกรรมท่ีดี จึงเป็นโครงการท่ีวิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ จัดขึ้นเพื่อให้โครงการนี้เป็นโครงการท่ีได้สนับสนุนช่วยเหลือเด็กให้มีทุนในการศึกษาเล่าเรียนมีขวัญ
และกำลังใจท่ีดีในการพัฒนาชีวิตต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

    4.1 เพื่อระดมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ียากจนและมีพฤติกรรมท่ีดี 
    4.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียนในความต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
    นักเรียน นักศึกษา ท่ียากจนและมีพฤติกรรมดี มีเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษา 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
    นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เป็นจำนวนมาก 



 
 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
ท่ียากจนและมี
พฤติกรรมดี มี
เงินทุนเพื่อใช้ใน
การศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   1,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    1,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
     10.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 
     10.2 จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ท่ียากจนและมีพฤติกรรมดี มีเงินทุนเพื่อใช้
ในการศึกษา 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่า
เรียน เป็นจำนวนมาก 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561  – สิงหาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ สำรวจพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
12.2 เคร่ืองมือ การสังเกต,การสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 3 

       2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

     เพื่อเป็นการสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตกำลังคน
ทางด้านวิชาชีพให้สนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภารกิจการสร้างงานสร้างรายได้ของผู้เข้ารับ
การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญยิ่ง ท่ีจะต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตามความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

    ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงเห็นว่าการทราบของผู้เรียนหลังจบการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะนำ
ข้อมูลมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอีกด้วย 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

     4.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
     ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 90 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
     ทราบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ติดตามข้อมูลของ
นักเรียนนักศึกษา 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ได้ร้อยละ 90 

 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   2,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    2,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
      ทราบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 
90 

คน 

เชิงคุณภาพ ทราบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

คน 

เชิงเวลา มิถุนายน – กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ   จากแบบสำรวจ,แบบติดตาม 
   12.2 เคร่ืองมือ   แบบสำรวจ,แบบติดตาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 3  
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
     จากการท่ีวิทยาลัยฯได้รับนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. นั้น เนื่องจากนักศึกษาใหม่

แต่ละคนมาจากสถานศึกษา และครอบครัวที่มีพื้นฐานทางด้านความรู้ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน เพื่อ
เป็นการปรับพื้นฐานทางความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์นักเรียนจะได้รับในระหว่างท่ี
ศึกษาอยู่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในการเรียนการสอน ร่วม
กิจกรรมกันทั้งในด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์
นักเรียนจะได้รับ 

     4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพ
ส่ิงแวดล้อมใหม่ของวิทยาลัยฯ 

     4.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

     นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เมื่อเข้ามา
ศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ   
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  



 
 
 

    นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เมื่อเข้ามา
ศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ   
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

    นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง 
จำนวน 400 คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   1,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    1,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
     10.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ วินัย การจัดการเรียนการสอน 

ของวิทยาลัยฯ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีพึ่งประสงค์  

     10.2 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เมื่อ
เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ   
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ  

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 400 คน ได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ  

คน 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ        จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
         2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 3 
       2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นวิทยาลัยท่ีเปิดทำการสอนนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในการสร้างบุคลากรของชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ  

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นการให้ความรู้ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จ
การศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

    4.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษา 
    4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

    นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 60 % ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

    ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อ 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิท่ีสำเร็จการศึกษา 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ จำนวน  
60 % ของจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   4,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    4,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,000 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
      10.1 นักเรียน นักศึกษา มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา 
      10.2 นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 60 % 
ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

คน 

เชิงคุณภาพ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อ คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ       สอบถามความพึงใจในการเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 
   12.2 เคร่ืองมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : เปิดบ้านวิชาการบริการวิชาชีพ (open house) 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
        2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 6 
        2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อ3 เร่งสร้างค่านิยม

อาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มปริมาณผู้เรียน งานแนะ
แนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ บริการวิชาชีพ
และการออกบริการแนะแนว การศึกษาต่อให้กับนักเรียน มัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการเรียนต่อ สายอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน,
การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเรียนการสอนและการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรในระบบและนอกระบบ จัดการเรียนร่วมกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน การสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ
และบริการชุมชน การแนะแนวการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้มี
ข้อมูล ใช้ประกอบการในการตัดสินใจในการเลือกศึกษาในด้านวิชาชีพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

     4.1 เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 



 
 
 

     4.2 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนท่ัวไป มีข้อมูล
เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีพ ในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. และฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

     ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชนท่ัวไปมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษามากขึ้น 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.  
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ มีผู้เข้าศึกษา
ต่อระดับ ปวช. และ
ปวส. และฝึกอาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

50,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 50,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000 
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10.ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 
10.2 จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีผู้เข้าศึกษาต่อระดับปวช.,ปวส.และฝึกอาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 

เชิงคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชนท่ัวไปมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษามากขึ้น 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
    12.1 วิธีการ   จากการสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    12.2 เคร่ืองมือ   การสังเกตและแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
         2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 3 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
     ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มปริมาณผู้เรียน งานแนะ

แนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เชิญครูแนะแนวสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ในการเพิ่ม
ปริมาณนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์สำหรับครูเครือข่าย 
     4.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
     ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) มีครูเครือข่าย จำนวน 40 โรงเรียน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

    ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) มีครูเครือข่าย จำนวน 40 โรงเรียน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  
          ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 



 
 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ปริมาณนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
มีครูเครือข่าย 
จำนวน 40 
โรงเรียน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   40,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    40,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   ครูและสถานศึกษาเครือข่ายสามารถประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ให้เป็นท่ีรู้จักและช่วยในการ
เพิ่ม นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. มากขึ้น 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีครูเครือข่าย 
จำนวน 40 โรงเรียน 

แห่ง 

เชิงคุณภาพ ปริมาณนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีครูเครือข่าย 
จำนวน 40 โรงเรียน 

แห่ง 

เชิงเวลา ตุลาคม – เมษายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
    12.1 วิธีการ            จากการสอบถามและการสำรวจ 
    12.2 เคร่ืองมือ    แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายอาคม  พิมโกทา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7682130 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
      2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  มาตรการท่ี 3 

        2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                  มาตรฐานท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เพื่อเป็นการสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตกำลังคน
ทางด้านวิชาชีพให้สนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภารกิจการสร้างงานสร้างรายได้ของผู้เข้ารับ
การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญยิ่ง ท่ีจะต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตามความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความร้องการของผู้ใช้
นักศึกษาในภาคส่วนราชการ และเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระด้วย ดังนั้นจึงดำเนินการสำรวจภาวการณ์มี
งานทำของนักเรียน นักศึกษา และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการดำเนินการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นตัวบ่งช้ีประกอบการประเมินภารใน และภายนอกต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

      4.1 เพื่อสำรวจภาวการณ์มีงานทำของนักเรียน นักศึกษา  

      4.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ในด้านต่างๆ 

      4.3 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ท่ีนายจ้างต้องการ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
     ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 60 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
     ทราบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
8. พื้นที่ดำเนนิการ : สถานประกอบการ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ติดตามข้อมูลของ
นักเรียนนักศึกษา 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ได้ร้อยละ 60 

 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน     



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
     10.1 ได้ทราบถึงภาวการณ์มีงานทำของนักเรียน นักศึกษา 
     10.2 ได้ทราบความพึงพอใจของนายจ้าง ท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษา 

 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ติดตามข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 
60 

คน 

เชิงคุณภาพ ทราบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

คน 

เชิงเวลา มิถุนายน – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ   จากแบบสำรวจ,แบบติดตาม 
   12.2 เคร่ืองมือ   แบบสำรวจ,แบบติดตาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่    - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 3  มาตรการ 3.1 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จะต้องเดินทางไป – กลับและเดินทางไปศึกษาดู

งานตามบริบทของวิทยาลัยฯ ซึ่งทางงานสวัสดิการได้ให้ความสำคัญกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา 
กรณีที่นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนค่าสินไหมและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุจึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2562 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 600 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2562 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

156,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 156,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 156,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
             นักเรียน นักศึกษาได้ทำประกันอุบัติเหตุทุกคน  
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกนัอุบัติเหตุประจำปี
การศึกษา 2562 จำนวน 600 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประกันอุบัติเหตุประจำปี
การศึกษา 2562 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา     
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นางพิมใจ  ฉัตรศรีพงษ ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 3  มาตรการ 3.1 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับ

การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ของ
ร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองในเบ้ืองต้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
    นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 500 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาส () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

   4,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    4,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
    นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
การศึกษา 2562  

รอบท่ี 1 พ.ค. – มิ.ย. 62 จำนวน 600 คน 

รอบท่ี 2 ต.ค. – พ.ย. 62 จำนวน 100 คน 

 

เชิงคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
การศึกษา 2562  

 

เชิงเวลา รอบท่ี 1 พ.ค. – มิ.ย. 62 

รอบท่ี 2 ต.ค. – พ.ย. 62 

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ  จากสังเกต 
12.2 เคร่ืองมือ  จากแบบสอบถาม 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
**************************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการ“อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ”  

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โคตรชาลี 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-955-1154 
โทรสาร   044-811-938     โทรศัพท์  044-812-083 
E-mail  - 

2.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
           2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการท่ี 1 และ 3 
           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

     ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ์
และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษาได้ร ่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกั ดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ช่วงระยะเวลาเจ็ดวันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 
2562 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนิน
โครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562”  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตรอาสา และ บำเพ็ญ

ประโยชน์..ต่อสังคม 
4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 



 
 
 

4.3  เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพความ
พร้อม ของรถยนต์ให้กับประชาชนท่ัวไป 
5.   ผลโครงการ(Outcome): 

5.1  คณะครูแผนกช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 

     5.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  

     5.3  ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 300 คัน 
 6.   ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

          6.2  ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 7.   กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนท่ัวไป 
 8.   พื้นที่ดำเนินการ : -วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
                             - สถานีปั้มน้ำมัน  ปตท.  หจก. เจริญทรัพย์ชัยภูมิ  ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า  อ.เมือง จ.ชันภูมิ



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ประชาชนท่ัวไป สถานีปั้มน้ำมัน  
ปตท.   

หจก. เจริญทรัพย์
ชัยภูมิ 

  81,790  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   81,790  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 81,790 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ 

10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

     10.3 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 

เชิงปริมาณ 
 

- คณะครูช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 

- นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  

- ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อม
ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 300 คัน 

 

 
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

- ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ    จากการสังเกต 
1022 เคร่ืองมือ       จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
183 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการ“อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ”  

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โคตรชาลี 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-955-1154 
โทรสาร   044-811-938     โทรศัพท์  044-812-083 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 1 และ 3 

           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

       ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ์
และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษาได้ร ่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อ
ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ช่วงระยะเวลาเจ็ดวันอันตราย 
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2562 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ”  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       4.1  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตรอาสา และ บำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม 
       4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 



 
 
 

 4.3  เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพความ
พร้อม ของรถยนต์ให้กับประชาชนท่ัวไป 

5. ผลผลิตโครงการ(Outcome): 

     5.1  คณะครูแผนกช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 

      5.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  

          5.3  ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 300 คัน 
 6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 6.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

       6.2  ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 7.   กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนท่ัวไป 
 8.   พื้นที่ดำเนินการ : -วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
                             - ณ สถานีปั้มน้ำมัน ปตท.  หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า อำเภอเมือง 
                             . จังหวัดชัยภูมิ



 
 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ประชาชนท่ัวไป สถานีปั้มน้ำมัน 

เอสโซ่ 

(จตุบุตรบริการ) 

  62,600  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   62,600  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 62,600 



 
 
 

 

185 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์ 
10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
10.3 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 

เชิงปริมาณ 
 

- คณะครูช่างยนต์ ได้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100% 

- นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  

- ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อม
ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ จำนวน 300 คัน 

 

 
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

- ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 

เชิงเวลา มีนาคม - เมษายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ      จากการสังเกต 
   12.2 เคร่ืองมือ      จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โครตชาลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  bunpot.kotr@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการท่ี 1 และ 3 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นปัญหาท่ีสำคัญ เนื่องจาก 

การเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ในเมืองและตำบลต่างๆ ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกที 
ประกอบกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในวิทยาลัยฯ มีจำนวนมาก ทำให้มีปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยฯ จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน จึงจัดโครงการ  รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่  
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เกิด
จิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
โดยสวมหมวกกันน็อกทุกคนและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร  การขับขี่อย่างปลอดภัย 
ปลูกฝังการเป็น ผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางท่ีดีในอนาคต  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 



 
 
 

4.2 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
4.3 เพื่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษามีวินัยจราจร โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกรอ้ย

เปอร์เซ็นต์ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

5.1 คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 60 % 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก  

100 เปอร์เซ็นต์ 
 6.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

7. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากร วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

  10,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   10,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกรอ้ย

เปอร์เซ็นต์ 
10.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
-นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  60 % 

คน 

เชิงคุณภาพ -บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ 

-บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

 

 

คน 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ จากการแบบสอบถาม จำนวนผู้ขอใช้บริการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2562  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โครตชาลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  bunpot.kotr@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 1 และ 3 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นปัญหาท่ีสำคัญ เนื่องจาก 

การเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ในเมืองและตำบลต่างๆ ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกที 
ประกอบกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในวิทยาลัยฯ มีจำนวนมาก ทำให้มีปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยฯ จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน จึงจัดโครงการ  รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เกิด
จิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 



 
 
 

โดยสวมหมวกกันน็อกทุกคนและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร  การขับขี่อย่างปลอดภัย 
ปลูกฝังการเป็น ผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางท่ีดีในอนาคต  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
4.2 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
4.3 เพื่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษามีวินัยจราจร โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกรอ้ย
เปอร์เซ็นต์ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1 คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 60 % 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก  

100 เปอร์เซ็นต์ 
 6.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

7. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากร วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

  10,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   10,000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       10.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกร้อย
เปอร์เซ็นต์ 
   10.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 60 % 
-นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ  60 % 

คน 

เชิงคุณภาพ -บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มีวินัยจราจรโดยการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ 

-บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

 

คน 

เชิงเวลา มีนาคม- เมษายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ    จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ    จากการแบบสอบถาม จำนวนผู้ขอใช้บริการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
********************************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โครตชาลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 1 และ 3 

      2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาค
ส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในพื้นท่ี อำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอ
เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน รู้วิธีใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ 

ช่างชุมชนเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 



 
 
 

4.2  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

4.3  เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ 

อาชีพ 

           4.4  เพื่อชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพ                                       

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

5.1  คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ  70  คน 

5.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 100 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   

6.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

6.2  ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้
ใน ครัวเรือน 

    7. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนท่ัวไป 
8. พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ



 
 
 

   
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ประชาชนท่ัวไป พื้นท่ีภายในเขต
จังหวัดชัยภูมิ 

อำเภอจัตุรัส 
อำเภอบ้านเขว้า 
อำเภอเนินสง่า  

  750,000  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   750000  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 750,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -คณะครู บุคลากร ได้ร่วมโครงการ 70 คน 
-นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 100 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุง
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 

คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ  การสอบถาม 

          12.2 เคร่ืองมือ  จากการแบบสอบถาม จำนวนผู้ขอใช้บริการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โคตรชาลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-955-1154 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์  044-812-083 
E-mail  - 

2. ความความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 1 และ 3 
   2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
            ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เร ่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการ
ขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ
โดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการ
ขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  4.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ  
 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

  4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
        4.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 
5. ผลผลิตโครงการ(Outcome): 
      5.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 



 
 
 

       5.2 เจ้าหน้าท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้ร่วมโครงการ  
 6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

6.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  6.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

        6.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง  
 7. กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานขับรถโดยสารประจำทางได้รับการตรวจสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 8. พื้นที่ดำเนินการ : ณ.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิแห่งท่ี 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ                                 
.                             จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     พนักงานขับรถ
โดยสารประจำทาง 

พื้นท่ีภายในเขต
จังหวัดชัยภูมิ 

  57,720  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   57,720  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 57,720 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 

เชิงปริมาณ 
 

-คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 

-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง 

คน 

 
เชิงคุณภาพ 

-นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

คน 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ    จากการสังเกต 
   12.2 เคร่ืองมือ     - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ: อบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายณรงค์ฤทธิ์  ฉัตรศรีพงษ ์
ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร 044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  1  มาตรการ  1   
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                               มาตรฐานท่ี   2  ตัวบ่งช้ี 2.3   

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนใช้ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

     4.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
     4.2 ครูมีส่ือการเรียนการสอนไว้ในรายวิชาของตนเอง 

 5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
     5.1 ครูจัดทำส่ือการเรียนการสอนคนละ 1 เรื่อง 
     5.2 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ครูได้พัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง  

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

9. สรุปขั้นตอนสรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

   10,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    10,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 ครูได้รับความรู้จากการอบรมการจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
     10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำส่ือ จำนวน  38 คน คน 

เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำส่ือ 80 % คน 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ :   จากการประเมินโครงการ 
     12.2 เคร่ืองมือ  :  แบบประเมินโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

37. ชื่อโครงการ: ศึกษาดูงานแผนกวิชา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร 044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail – 

38. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1  มาตรการ 2 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3    ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4 

39. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 นั้น ทางงานชมรมวิชาชีพต่าง ๆ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพ นำแนวทางในการศึกษาดูงานไป
ใช้ในการเรียน และให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นทางชมรมวิชาชีพ
ต่างๆ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
40. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 4.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน เกี่ยวกับวิชาชีพในสาขางา 
 4.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการดูงานจากสถานท่ีจริง  
 4.3 ผู้เรียนเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพผู้เรียน 

41. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน 

5.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรม 
5.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกการบัญชี 
5.3 นักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5.4 นักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ 
5.5 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ 
5.6 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างเช่ือม 



 
 
 

5.7 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
5.8 นักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

42. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียน แลกเปล่ียนแนวความคิดท่ีหลากหลาย และเสริมทักษะให้แก่

นักเรียน นักศึกษาในด้านวิชาชีพ 
43. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
44. พื้นที่ดำเนนิการ : 



 
 
 

 
45. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบบกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ จำนวน 500 
คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

 122,200   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  122,200   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 122,200 
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46. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียน แลกเปล่ียนแนวความคิดท่ีหลากหลาย และเสริม
ทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษาในด้านวิชาชีพ 
47. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 500 คน คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับความรู้ที ่นอกเหนือจากการเรียน แลกเปลี่ยน
แนวความคิดที ่หลากหลาย และเสริมทักษะให้แก่นักเร ียน 
นักศึกษาในด้านวิชาชีพ 

คน 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

48. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ   สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   12.2 เคร่ืองมือ   แบบสอบถาม , แบบสำรวจ 
   12.3 ระยะเวลา   ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ: นิเทศการเรียนการสอน 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร 044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9382660 
E-mail - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  1  มาตรการ  4   
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                                มาตรฐานท่ี   3   ตัวบ่งช้ี 3.3   

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
   การนิเทศการเรียนการสอนเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการในการ
แนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการ เรียนของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

    4.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน 
    4.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการของสถานศึกษา 
    4.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ในการปฏิบัติการสอน 
    4.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
    ครู  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
    ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน     



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
     10.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 
     10.3 เป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน  มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
     10.4 ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอน คน 

เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน คน 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ :   การสังเกต การสัมภาษณ์ , แบบสอบถาม 
     12.2 เคร่ืองมือ  :  แบบประเมิน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ: พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร 044-811-938     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9382660 
E-mail  

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี    1   มาตรการ  1   
     2.2 การประกันคุณภาพ                              มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ี  3.1   

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม หรือกำหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

    4.1 เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
    4.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    4.3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
    4.4 เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
    4.5 เพื่อให้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
          ครู  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการ
สอน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  สถานศึกษาได้รับพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ครูวิทยาลัย 
สารพัดช่างชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  
อ.เมืองชัยภูมิ  
จ.ชัยภูมิ 

   25,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    25,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 สถานศึกษาได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบายสำนักงาน    

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      10.2 ครูได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 

นักศึกษามีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
      10.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ

ต้องการ  ของสถานประกอบการได้ 
      10.4 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ

ความ ต้องการ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม คน 

เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาได้ คน 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ :  - รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนท่ีระบุ 
              - ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ   
โครงการ 
12.2 เคร่ืองมือ :    รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : สอบ V-NET 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5932994 

      E-mail  - 
 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1  มาตรการ 3 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  
  

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากการปฏิรูปการจัดการศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการทดสอบ V-NET ให้กับนักเรียนที่จะจบ

การศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2 ทุกสาขางาน ทั้งนี้เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
ดังนั้น สถานศึกษาจึงจัดให้มีการสอบ V-NET ให้นักเรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   4.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง 
               4.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผล 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
    5.1 นักเรียน ปวช.3 จำนวน 145 คน  

     5.2 นักศึกษา ปวส.2 จำนวน 67  คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
   นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ V-NET 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  
   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ :  

    วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/

อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 บกศ. พัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

   500 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน    500 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ V-NET 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักเรียน ปวช.3 จำนวน 145  

- นักศึกษา ปวส.2 จำนวน 67 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเข้าสอบ  
V-NET 

 

เชิงเวลา  มกราคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :   สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :   แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖1และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖2 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๕๙๓๒๙๙๔ 
E-mail  kamalard @ hotmail.com 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1  มาตรการ 3 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
         จากระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการว่าด้วยการจัดการและการประเมินผลการเร ียน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ได้
กำหนดให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา เมื่อส้ิน
ภาคเรียน หรือเมื่อส้ินสุดการเรียน หรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา   
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ตรงตามสมรรถนะในแต่ละรายวิชา  
    4.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  5.1 ทดสอบนักเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2/๒๕๖1และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖2 ช้ัน ปวช.ทุกระดับ 

 5.2 ทดสอบนักเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖1และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖2 ช้ัน ปวส.ทุกระดับ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตรงตามสมรรถนะรายวิชาต่างๆตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ :  

mailto:kamalard@hotmail.com


 
 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัด
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ  

ต.ในเมือง  อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ 

   5,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    5,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียน นักศึกษาได้ทำข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ทดสอบนักเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖1และภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖2 ช้ัน ปวช.ทุกระดับ 

- ทดสอบนักเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖1และภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖2 ช้ัน ปวส.ทุกระดับ 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู ้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 และเดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ :    สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
12.3 ระยะเวลา : เดือน กุมภาพันธ์ 2562 และเดือน กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล  ใบลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๕๙๓๒๙๙๔ 
E-mail  kamalard @ hotmail.com 
 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1  มาตรการ 3 
   2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
    จากการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยการกำหนดคุณลักษณะวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้มากขึ้น และมีสมรรถภาพวิสัยงานอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในงานอาชีพและทำงานให้ได้จริง  
    4.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  5.1 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวช.3  

 5.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวส.2  
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ :  

       วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

mailto:kamalard@hotmail.com


 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัด
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ  

ต.ในเมือง  อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ 

   2,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    2,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวช.3  

- ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ช้ัน ปวส.2  
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู ้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :   สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :    แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับช้ัน ปวช.3 ) 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายสมหวัง  สุพะกะ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี   โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร 044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1 มาตรการ 2,3,4,5 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี   3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามท่ีนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2558  ข้อท่ี 4 ว่าด้วย
การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็น
คนไทย 
  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดโครงการสร้างหมวดวิชาชีพ กลุ่มฝึกงาน/โครงงาน/โครงการวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะงานอาชีพมีความต้องการให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทำงาน ตลอดจน
พัฒนา กิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ในสถาน
ประกอบการอย่าง 1 ภาคเรียน สำหรับ ปวช. และ ปวส. ภาคปกติ 3 ภาคเรียน สำหรับ ปวช. ทวิภาคี และ 2 ภาค
เรียนสำหรับ ปวส. ทวิภาคี 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง ทราบกฎ กิติกา ระเบียบวินัย
ต่างๆ ของวิทยาลัย และสถานประกอบการทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและ
สถานศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษา ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 



 
 
 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน ปวช.3 ภาคปกติ  ทุกคน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
       6.1  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมความเข้าใจ ความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน และหลัง 
ฝึกงาน 
       6.2 ศึกษาปัญหาที ่เกิดขึ ้นของนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน และหลังฝึกงาน                 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3  ทุกแผนกวิชา 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.3 
ทุกแผนก 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

   6,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    6,000 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 นักเรียนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ปวช.3 ภาคปกติ  ทุกคน  

 
 

 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมความเข้าใจ ความ
พร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน และหลัง ฝึกงาน  
-  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน นักศึกษาก่อน
ฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน และหลังฝึกงาน ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นระบบ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561– เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ จากการสอบถาม 
   12.2 เคร่ืองมือ จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : สัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.3                
และ ระดับช้ัน ปวส.2  
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายสมหวัง สุพะกะ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี   โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-967-3971 
E-mail- 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1,2,3 มาตรการ 1,2,3,4,5 
    2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติอาชีพ แผนกวิชาในแตล่ะ
สถานประกอบการ ได้นำข้อมูลจากเพื่อนร่วมสถานประกอบการณ์มาเล่าสู้กันฟัง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูแต่ละ
แผนกได้ให้ข้อแนะนำในการฝึกปฏิบัติการอาชีพ ทั้งในสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การ
ดำเนินชีวิตในรูปแบบท่ีพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อรับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อหาทาง
แก้ไข 

 4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 4.3 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา ท่ีกลับจากฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในสถาน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 6.1 ศึกษาการพัฒนาการในการปฏิบัติงานของนกัเรียน นักศึกษา 
 6.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วม 



 
 
 

 6.3 อบรมกิริยามารยาท การพูด การบริหารเวลาเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.4 ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความอดทน 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับ ปวช. นักศึกษา ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 

   600 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3.ประชุมคณะกรรมการ         

4.จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5.ดำเนินตามโครงการ         

6.ประเมินโครงการ         

7.สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8.รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน    600 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 600 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
10.2 แนวทางในการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์อาชีพ 
10.3 ความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง 
10.4 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการลงพื้นท่ีฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำสาระท่ีได้มา

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
11 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุก
สาขาวิชา  ท่ีกลับจากฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถาน 

คน 

เชิงคุณภาพ -ศึกษาการพัฒนาการในการปฏิบัติงานของนักเรียน 
นักศึกษา 

- บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการมีส่วน
ร่วม 

- อบรมกิริยามารยาท การพูด การบริหารเวลาเพื่อให้
การฝึกปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
ความอดทน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12 การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :  สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำคู่มือฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายสมหวัง สุพะกะ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานงานทวิภาคี  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail – 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1 มาตรการ  3 มาตรการ   
2.2 การประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
          ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี ซึ่งตามหลักสูตรดังกล่าวกำหนดให้นักเรียน 
นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ต้องจัดทำแบบรายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีฝึกงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานทุกคนต้องมีแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้บันทึก
การปฏิบัติงานในแต่ละวันส่งครูนิเทศ 

      4.2 นักเรียน นักศึกษา ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียน ของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเรียนรายงานส่งครูนิเทศการฝึกงาน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 คู่มือแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 400 เล่ม 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคู่มือแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

25,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ดำเนินโครงการ         

4. ประเมินโครงการ         

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

6. รายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 25,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
        เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตามสาขาวชาของตนและ

สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ จากการฝึกประสบการณ์ มาประยุกต์ในการเรียนภาคทฤษฎีได้เป็น
อย่างดี 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
 

-คู่มือแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 400 
เล่ม 

 

เล่ม 

 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีคู่มือแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทุกคน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :  จากการสอบถามและสังเกตการ 
   12.2 เคร่ืองมือ :  จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายสมหวัง  สุพะกะ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี   โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail – 

2.. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 2 มาตรการ  1 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบัน

และอนาคตจำเป็นต้องมีกำลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการผลิต
กำลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคผลิต และหรือบริการ โดยหลักสูตรต้องมีการ
ยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปล่ียนให้ตรงกับความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนด้วยการปฏิบัติจริง การประเมินตามสภาพความเป็นจริง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท้ังนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนและตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัด
โครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคีขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

       4.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       4.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
       4.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       4.4 เพื่อมอบเกียรติบัตรและป้ายความร่วมมือให้กับบริษัทท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีวิทยาลัย 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

     สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

     ครูได้รับความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 



 
 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

   11,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ดำเนินโครงการ         

4. ประเมินโครงการ         

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

6. รายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน    11,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 11,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน
ระบบ ทวิภาคี 

10.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
10.4 วิทยาลัยฯรับทราบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนท่ีผ่าน ๆ มาและนำมา

วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
11 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
-สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ
วิทยาลัย 

 

 

เชิงคุณภาพ 
 

-ครูได้รับความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาคี 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12 การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :  จากการสอบถาม 
   12.2 เคร่ืองมือ :  จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ระดับช้ัน   

ปวส.1 ภาคเรียนท่ี  2 ประจำปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายสมหวัง  สุพะกะ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี   โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1  ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1 มาตรการ 2 
2.2  การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส. 1  ภาคเรียนที่ 2 ได้กำหนด

โครงสร้างหมวดวิชาชีพ กลุ่มฝึกงาน/โครงการ/โครงการวิชาชีพ  เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีความรู้ทักษะ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะงานอาชีพมีความต้องการให้ผู ้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์วสงแผนและดำเนินการแก้ไขท่ีเกิดจากการทำงาน ตลอดจนพัฒนา 
กิจนิสัยท่ีพึ่งประสงค์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ใน
สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน ระดับช้ัน ปวส. ระบบทวิภาคี 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
4.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบกฎ กิติกา ระเบียบ วินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และสถาน

ประกอบการ 
4.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
4.4 เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน นกัศึกษา ได้ทราบกฎ กติกา ระเบียบ วินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

และสถานประกอบการ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

5.1 นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์    จำนวน   50   คน 
5.2 นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   จำนวน     35  คน  
5.3 นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน     10   คน 



 
 
 

5.4 นักศึกษาแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จำนวน         6  คน 
5.5 นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี    จำนวน     23      คน 
5.6 นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน     25  คน 
5.7 นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม   จำนวน     16 คน  
5.8 ผู้ปกครอง         จำนวน    100  คน 
5.9 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน   45 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
          นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
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7. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนท่ี  2 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลไนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ                                           -นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูม ิ
- ผู้ปกครอง 
- คณะผู้บริหาร 

 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 

   6,000 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ดำเนินโครงการ         

4. ประเมินโครงการ         

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

6. รายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน    6,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์จริง 
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้ทราบกฎ กติกา ระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและสถาน

ประกอบการ 
10.3 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

-นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน       50     คน 

-นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน      35    คน  
-นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน     10     คน 
-นักศึกษาแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะจำนวน        6    คน 
-นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จำนวน           23     คน 
-นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25    คน 

-นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมจำนวน          16   คน 

- ผู้ปกครอง                                       100    คน 

- คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา     45   คน 

 

 
เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

 
12. การติดตามและประเมิน 

12.1 วิธีการ :   จากการสอบถาม 
12.2 เคร่ืองมือ :   จากแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
49. ชื่อโครงการ : งานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน นางสุดาพร   เสืออินทร์ 
ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาทักษะชีวิต   โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-750-3765 
E-mail  kwangteh51@gmail.com 

50. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 3 มาตรการ  4 

            2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4    
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

    เนื่องด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายระดับชาติให้รณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน และส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงตัว ร ,ล และคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้
การนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านภาษาไทย และ
รู้จักใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้อง ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ด้านการใช้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

  ดังนั้น หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาทักษะชีวิต วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเล็งเห็นความสำคัญจึง
ได้จัดทำโครงการงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้วันสำคัญในด้านของภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้บทกลอนที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ขึ้น
ต่อไป  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้กล้าแสดงออก 
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงวนัสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 100% 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักศึกษาสามารถมีการเรียนรู้การใช้ทักษะภาษาไทย และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น  

7. กลุ่มเป้าหมาย :  



 
 
 

 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
100% 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

 10,000  
 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  10,000  
 



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

    บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 100%      
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
100% 

 

คน 

 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถมีการเรียนรู้การใช้ทักษะภาษาไทย และกล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น 

 

คน 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :   สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาโครงการงานวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวสมยงค์  ทองโคกศรี 
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาทักษะชีวิต  โทรศัพท์  080-185-0091 
โทรสาร  044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail  - 

2.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 7  มาตรการ 1,2,3,6 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
      วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต มีทั้งประโยชน์และโทษไม่ว่าจะเป็นการใช้

เทคโนโลยีท่ีช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆยังต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน  

     ดังนั้น แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยได้บูรณาการการจัด
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาองค์การวิชาชีพดำเนินงาน โครงการดังกล่าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การดำเนินงานใช้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล และคุ้มค่า 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

    4.1 เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    4.2 เพื่อมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
    4.3 เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการเรียนรู้ และทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
    บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 100% 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
    นักศึกษาสามารถมีการเรียนรู้การใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  



 
 
 

    นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
100% 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

 10,000   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  10,000   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10.2 เป็นการทบทวนกระบวนการเรียนรู้ และทักษะวธิกีารทางวิทยาศาสตร์ 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
100% 

 

คน 

 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถมีการเรียนรู้การใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ และกล้า
แสดงออกมากยิ่งขึ้น 

 

คน 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน ๒๕62 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ :  สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสำรวจ,แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : English Camp 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายวศิน แฝงเวียง 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-225-9665 
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3  มาตรการ 1,3 
2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  สังคมโลกปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบท่ัวถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมจึงต้องติดต่อพบปะ เพื่อดำเนินกิจกรรมทาง
สังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่ง ในการส่ือสารความรู้สึกนึกคิด 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน ในการศึกษาหาข้อมูลความรู้ การถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ แก่กันในด้านเศรษฐกิจ 
ภาษามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเจรจาต่อรองด้านการค้าและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื ่น เพราะมีความเข้าใจ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละเช้ือชาติ ทำให้สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีความเข้าใจและ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลก การเรียนภาษาต่างประเทศนั้น
แตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เท่านั้น แต่เป็นการเรียนภาษา
เพื่อให้สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อกับผู้อื่นตามสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ การท่ี
ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษาการจัดการเรียนการสอนที่ดี
ผู้เรียนต้องมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษามากที่สุดทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาควรจัด
กิจกรรมให้หลากหลายเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของผู้เรียนได้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     4.1 เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพเน้นทักษะในการฟังและสามารถส่ือสารโต้ตอบได้ 
     4.2 ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ 
     4.3 เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษและกลุ่มอาชีพเพื่อ รองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
5. ผลผลิตโครงการ (Out put) : นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 150 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Out come) : นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองเพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ  

จำนวน 150 คน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

 15,000   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  15,000   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
ภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 150 คน คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลอง
เพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัด
และความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

คน 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน 25612– กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ  สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : วันคริสต์มาส 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายวศิน แฝงเวียง 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-225-9665 

      E-mail  - 
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
           2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3  มาตรการ 1,3 
           2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เนื่องด้วยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงวิธีการท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การจัดงานเพื่อความสามัคคี และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
           4.1  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
           4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในงาน 
           4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จัดการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้การใช้ภาษาสู่อาเซียน 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

     นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ :  

     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 475 คน 

 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

 10,000   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  10,000   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้การใช้ภาษาสู่อาเซียน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา มีความรู้การใช้ภาษาสู่อาเซียน คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ  สอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมมัคคุเทศก์ 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางอรทัย ทาทิพย์ 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   2.1 ยุทธ์ศสาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2  มาตรการ 1 
   2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศ มีนักท่องเท่ียวจำนวนมาก
เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ความโดดเด่นและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศ ส่งผลให้
เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ท่ีสำคัญ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญในการท่องเท่ียว ทำให้นักท่องเท่ียวจำนวนมากเข้า
มาเที่ยวในประเทศไทย ผู้ที ่ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จึงมีบทบาทสำคัญที ่จะทำให้การท่องเที ่ยวไทยประสบ
ความสำเร็จ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเปิดเสรีทางการค้าและวิชาชีพ อาชีพในธุรกิจบริการโดยเฉพาะด้าน
การนำเที่ยว จึงต้องมีการปรับตัว เร่งผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในอาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในฐานะทูตวัฒนธรรมทางการท่องเท่ียว 

    ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานด้านบริการ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อแนะนำแหล่งท่องเท่ียวและฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   4.1 เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ การเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักเรียน 
       4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรมัคคุเทศก์และสนับสนุนการท่องเท่ียวท้องถิ่น 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
         นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 40 คน 



 
 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
         นักเรียน มีความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

   นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียนแผนก
วิชาการโรงแรม 
ความพร้อมการเป็น
มัคคุเทศก์เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง     
จ.ชัยภูมิ 

 20,000   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน  20,000   



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน มีความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 50 คน คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน มีความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อต้อนรับ
นักท่องเท่ียว 

คน 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบพัฒนาผู้เรียน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ :  จากการสังเกต 
12.2 เคร่ืองมือ :  แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

************************** 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำห้องสำนักงาน ร้านสารพัดคาร์แคร์ 
ผู้ประสานงาน นายบรรหาร  โคตะลี 
ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์   โทรศัพท์ 044- 812083 
โทรสาร  044- 811-938    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0759669 
E-mail-  
 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  2  มาตรการ 2 
 2.2 การประกันคุณภาพภายใน                   มาตรฐานท่ี   2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
           ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางาน
บำรุงรักษารถยนต์ เนื่องจากสถานท่ีล้างรถ (คาร์แคร์) ของแผนกวิชาได้ปรับปรุงเป็นสถานท่ีจอดรถทำให้แผนก
วิชาไม่มีสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ส่ือของจริงท่ีหลากหลายและฝึกประสบการณ์จริงในการทำงานในคาร์แคร์และมีห้องรับรองลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
ร้านสารพัดคาร์แคร์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  4.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ 
  4.2 เพื่อให้มีห้องรับรองลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ร้านสารพัดคาร์แคร์ 
  4.3 เพื่อฝึกสอนการบำรุงรักษารถยนต์และการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 

5. ผลผลิตโครงการ (Out put) :  
 มีห้องสำนักงาน ร้านสารพัดคาร์แคร์ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Out come) :  
            นักเรียนได้มีสถานท่ีฝึกประสบการณ์ในการล้างรถ (คาร์แคร์) จริง 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

           แผนกวิชาช่างยนต์มีห้องสำนักงาน ร้านสารพัดคาร์แคร์ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 



 
 
 

 
 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 

 นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

30,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ   
 

     

3. ประชุมคณะกรรมการ   
 

     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์   
 

     

5. ดำเนินตามโครงการ    
 

    

6. ประเมินโครงการ    
 

    

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 30,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนได้มีสถานท่ีฝึกประสบการณ์ในการล้างรถ (คาร์แคร์) จริง 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีห้องสำนักงาน ร้านสารพัดคาร์แคร์ คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนได้มีสถานท่ีฝึกประสบการณ์ในการล้างรถ (คาร์
แคร์) จริง 

คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

1. ชื่อโครงการ : จัดทำรถประหยัดพลังงาน 
ผู้ประสานงาน นายบรรหาร  โคตะลี 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์   โทรศัพท์   044-512083 
โทรสาร  044-811938    โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-0759669 
E-mail-   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ท่ี  2   มาตรการ 2 
     2.2 การประกันคุณภาพภายใน                        มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 

 3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
      ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือในการ
ร่วมจัดการอาชีวศึกษา ร่วมมือกันในโครงการ One Derer One School และการร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ทั้งประเทศทำให้เกิดการค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียน นักศึกษา
เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษารู้จักศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม    ใหม่ ๆ และเป็นบุคลากรคุณภาพ
ของประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   4.1 เพื่อออกแบบสร้างและจัดทำรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงเข้าร่วมการแข่งขัน 
         4.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

   แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันฯ           
จำนวน 1 คัน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
          นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  

          นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 

 นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง   
อ.เมืองชัยภูมิ       
จ.ชัยภูมิ 

40,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ   
 

     

3. ประชุมคณะกรรมการ   
 

     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์   
 

     

5. ดำเนินตามโครงการ    
 

    

6. ประเมินโครงการ    
 

    

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 40,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงเข้าร่วม

การแข่งขันฯ จำนวน 1 คัน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้รถ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 1 
คัน 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ           สอบถามความพึงพอใจ 
   12.2 เคร่ืองมือ        แบบสำรวจ,แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 

************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นายมนตร ี นาคนิล 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-220-3056 

E-mail  -  
2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเนิน และมาตรการ 
           2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี    3   มาตรการ   1 
           2.2 การประกันคุณภาพภายใน                     มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งช้ีท่ี    3.2    
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 กฎหมายฯ กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารซึ่ง
เป็นอาชีพอันตรายต่อสาธารณะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  หากทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองนี้ 
จะผิดกฎหมาย  มีโทษปรับนายจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐บาท  ท้ังนี้  กฎหมาย  มีผลบังคับ
ใช้ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 นี้  ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือ
รับรองก่อนวันท่ีกฎหมายบังคับ ซึ่งแผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
สามารถออกไปทำงานได้ต้องผ่านมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ทางแผนกไฟฟ้าจึงจัดการอบรม และทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษา เพื่อรองรับกฎหมายแรงงาน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  4.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคารให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟา้
กำลัง 
       4.2 เพื่อรองรับกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยอาชีพอนัตรายต่อสาธารณะสำหรับนักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  



 
 
 

 นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 
ดำเนินการใน 
ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักศึกษาผ่านการ

ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 

10,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         
3. ประชุมคณะกรรมการ         
4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         
5. ดำเนินตามโครงการ         
6. ประเมินโครงการ         
7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         
8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 10,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
      นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 

ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
      12.1 วิธีการ   สอบถามความพึงพอใจ 
      12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โทรศัพท์ 044-812-083 
โทรสาร044-811-938    โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเนิน และมาตรการ 
      2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี   1   มาตรการ   2 
      2.2 การประกันคุณภาพภายใน                   มาตรฐานท่ี   3   ตัวบ่งช้ีท่ี   3.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
   โครงการอบรมโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์  เพื ่อเพิ ่มความรู้

ความสามารถในด้านโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานที ่มี
คุณภาพมาก 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     4.1 จัดอบรมโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ให้กับนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
     4.2 เพื่อเพิ่มเติมความรู้แกนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  5.1 นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความรู้จำนวน 30 คน 
     5.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกคน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  6.1 นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอบรมทุกคน 
     6.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมอุปกรณ์ได้ 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  
  นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ ต.ใน
เมือง  อ.เมือง     
จ.ชัยภูมิ 

20,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 20,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
     10.1 นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอบรมทุกคน 
     10.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอบรม 30 คน คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอบรม 100% คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 25๖2 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
   12.1 วิธีการ  ประเมินตามโครงการ 
   12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : อบรมตัดผมชายและเสริมสวยสตรี (ช้ันสูง) จากผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางปุณยนุช สัจจวีระกุล 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาตัดผม-เสริมสวย โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศพัท์เคลื่อนที ่
E-mail   

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเนิน และมาตรการ 
2.1  ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี  2    มาตรการ 3  
2.2  การประกันคุณภาพภายใน                    มาตรฐานท่ี 3    ตัวบางช้ีท่ี 3.1, 3.2 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายด้านการคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วย

ความสำเร็จของการศึกษา คือ การมีงานทำ มีอนาคต ที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติโดยใช้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีจุดเน้นในการทำงานคือ คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทำที่มีคุณภาพ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน การตัดผมชายและเสริมสวยสตรี มี
บทบาทอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงาน
ทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการฝึก อบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย จัดฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียน อาจนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

     4.1 เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์การฝึกพัฒนาฝีมือการเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย 
     4.2 เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมอาชีพได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ

การจัดการศึกษาและประโยชน์ต่อชุมชน 
     4.3 เพื่อให้บริการแกชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน หน่วยงานราชการ จังหวัด 



 
 
 

     4.4 เพื่อจัดสอนอาชีพตัดผมชายและเสริมสวยสตรี ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิก
จ้าง ผู ้ที ่กำลังอยู ่ในข่ายเลิกจ้าง ผู ้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ท่ีต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีงานทำมีรายได้ 

     4.5 เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และนำไปต่อยอดอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนและสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้กับชุมชน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
     6.1 ผู้ฝึกอบรมอาชีพได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ มีเจตคติท่ี

ถูกต้อง มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ ตลอดจนนำความรู้จาการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

     6.2 สามารถฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการและนำไปประกอบอาชีพได้ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. พื้นที่ดำเนนิการ : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน คร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     ประชาชนท่ัวไปและ
บุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิก
จ้างงาน ผู้กำลังอยู่ใน
ข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงาน
ทำ กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

10,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         



 
 
 

รวมเงิน 10,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1 นักศึกษาได้เกิดทักษะและความชำนาญในการเรียนวิชาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผม 
10.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
10.3 การเรียนวิชาชีพเสริมสวย และตัดผมได้เป็นท่ีน่าสนใจของประชาชนท่ัวไป 
10.4 ให้บริการชุมชนได้ ผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และบริการประชาชน  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
เชิงปริมาณ 

ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีสนใจ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่าย
ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 
คน 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 

- ผู้ฝึกอบรมอาชีพได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน มีความรู้ 
ความสามารถ เข้าใจ มีเจตคติท่ีถูกต้อง มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ ตลอดจนนำความรู้จา
การอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ 

- สามารถฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการและนำไปประกอบ
อาชีพได้ 

 
 
 

คน 

เชิงเวลา มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 25612 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1. ชื่อโครงการ : นำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี วิชาตัดผม – เสริมสวย 
ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล นางสาวปุณยนุช  สัจจวีระกุล 
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตัดผมเสริมสวย โทรศัพท์  044-812-083 
โทรสาร  044-811-938   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
E-mail  - 

2. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย จุดเนิน และมาตรการ 
2.1 ยุทธ์ศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี  2  มาตรการ 3  
2.2  การประกันคุณภาพภายใน                   มาตรฐานท่ี 3   ตัวบางช้ีท่ี 3.1, 3.2 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
      เนื ่องจากแผนกเสริมสวยและตัดผม มีการจัดการเรียนการสอนซึ ่งเน้นเป็นการฝึกปฏิบัติและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการบริการประชาชนในท้องถิ่น จึงควรมีการให้นักศึกษาออกปฏบิัติ
และให้บริการนอกสถานศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพื่อการเรียน การสอนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาชีพ 
 4.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ ความชำนาญและมีประสบการณ์บริการชุมชนโดยตรง 
 4.3 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริการประชาชนร่วมกบัหน่วยอื่น 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 5.1 ให้บริการตัดผมชายกับนักเรียนและประชาชน จำนวน 2,100 คน 
 5.2 ให้บริการซอยผม – ตัดผมนักเรียนและประชาชน จำนวน 700 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
    นักเรียนและประชาชนได้รับบริการจากนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

8. พื้นที่ดำเนนิการ : ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนใน
จังหวัดชัยภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ ต.ในเมือง  

อ.เมืองชัยภูมิ  

จ.ชัยภูมิ 

25,000    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินตามโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน 25,000    



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  10.1 นักศึกษาได้เกิดทักษะและความชำนาญในการเรียนวิชาชีพช่างเสริมสวย-ตัดผม 
  10.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

10.2 การเรียนวิชาชีพเสริมสวย และตัดผมได้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนท่ัวไป 
10.4 ให้บริการชุมชนได้ ผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และบริการประชาชน  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 

เชิงปริมาณ 
- ให้บริการตัดผมชายกับนักเรียนและประชาชน จำนวน 2,100 คน 

- ให้บริการซอยผม – ตัดผมนักเรียนและประชาชน จำนวน 700 คน 

 

คน 

 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและประชาชนได้รับบริการจากนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวย
และตัดผม 

 

คน 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบ บกศ. บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
     12.1 วิธีการ   สอบถามความพึงพอใจ 
     12.2 เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

ท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

งานบริหารงานทั่วไป       

1 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro M435nw (ขาว-ดำ) 
1 

เครื่อง             10,000  

2 กระติกน้ำร้อน KP-Y40P ขนาด 3 ลิตร 
1 

เครื่อง               3,000  
งานบุคลากร       

1 เก้าอี้สำนักงาน 1  ตัว               1,900  
งานการเงิน     

1 เครื่องปริ้นสี 
1 

เครื่อง               5,000  
งานการบัญช ี       

1 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro M435nw (ขาว-ดำ) 
1 

เครื่อง             15,000  
งานพัสดุ     
1 หลังคารถหกล้อ 1 ชุด           500,000  
งานทะเบียน     

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one  
1 

เครื่อง 20,000 

2 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L550 (สีดำ) 
1 

เครื่อง 8,000 
งานประชาสัมพันธ ์       

1 กล้องดิจิตอล 1 ตัว 30,000 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา       

1 เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 
1 

เครื่อง             47,000  
งานสื่อการเรียนการสอน       

1 มิคเซอร์ 1 ตัว             10,680  
2 ขาลำโพง 2 เมตร 4 ตัว               1,800  
3 ไดร์เวอร์แล็ค 1 ตัว             11,760  



 
 
 

4 ไมค์ 1 ตัว               7,500  
แผนกวิชาช่างยนต์       

1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
2 

เครื่อง             18,000  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า       

1 สว่านโรตารี่ 1 ตัว             10,000  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
2 

เครื่อง             20,000  
แผนกวิชาอิเล็ก       

1 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 100 MHz 1 ตัว             15,000  
2 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถ่ี 5 MHz 2 ตัว               8,500  

3 เครื่องปริ้นเตอร์สี 
1 

เครื่อง               5,000  
แผนกคอมพิวเตอร์       

1 เครื่องปรับอากาศ 27000 BTU 
2 

เครื่อง             35,000  
แผนกการโรงแรม       

1 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU 
1 

เครื่อง 47,000 
แผนกวิชาช่างเชื่อม       

1 เครื่องตัดพลาสม่า 1 ตัว             25,000  
แผนกเทคนิคพื้นฐาน       

1 เครื่องเจาะแบบต้ังพื้น (แท่นเจาะขนาด 16 มม. 600w) 1 ตัว             20,000  
แผนกทักษะชีวิต       

1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด             20,000  
แผนกวิชาชีพระยะสั้น       

1 เครื่องปริ้นเตอร์สี (เครื่องหนัง) 
1 

เครื่อง 5,000 

2 คอมพิวเตอร์ All in one (เครื่องหนัง) 
1 

เครื่อง 20,000 
แผนกวิชาเสริมสวย       

1 ทีวีดิจิตอล 50 นิ้ว 
1 

เครื่อง             20,000  
แผนกวิชาดนตรี       

1 คอมพิวเตอร์ All in one (สำหรับใช้ในงานดนตรี) 
1 

เครื่อง             30,000  
รวมทั้งสิ้น 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
************************** 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
1. ชื่อโครงการ : “ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์” 

ผู้ประสานงาน ช่ือ/นามสกุล  นายบรรพต  โคตรชาลี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-955-1154 
โทรสาร  044-811-938     โทรศัพท์  044-812-083 
E-mail  - 

2. ความความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  2.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 1 และ 3 
  2.2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เร ่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ

ภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการ
ขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ
โดยสารประจำทาง และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงได้จัดดำเนินโครงการ จัดโครงการ“ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับการ
ขนส่งทางบก” ในระบบรถโดยสารประจำทาง  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  4.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสา และ  
 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

  4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
  4.3 เพื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอัน

เกิดจากสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 

5. ผลผลิตโครงการ(Outcome): 
      5.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 
        5.2 เจ้าหน้าท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้ร่วมโครงการ  
 6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  6.2 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

        6.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง  
 7. กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานขับรถโดยสารประจำทางได้รับการตรวจสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 8. พื้นที่ดำเนินการ : ณ.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิแห่งท่ี 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ                                 
.                             จังหวัดชัยภูมิ



 
 
 

 

9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 

ไตรมาศ () 

เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ดำเนนิการ 
ระบุ ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ บกศ. งบพัฒนาผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     พนักงานขับรถ
โดยสารประจำทาง 

พื้นท่ีภายในเขต
จังหวัดชัยภูมิ 

  58,160  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ         

3. ประชุมคณะกรรมการ         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์         

5. ดำเนินโครงการ         

6. ประเมินโครงการ         

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

8. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา         

รวมเงิน   58,160  



 
 
 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 58,160 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
 

เชิงปริมาณ 
 

-คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมโครงการ 

-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการ
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง 

คน 

 
เชิงคุณภาพ 

-นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

คน 

เชิงเวลา มีนาคม 2562 – เมษายน 2562 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น บาท 

12. การติดตามและประเมิน 
12.1 วิธีการ จากการสังเกต 
12.2 เคร่ืองมือ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


