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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่001 
 

โครงการ  เพ่ิมศกัยภาพสถานศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายณรงค ์ ภกัด ี/ งานอาคารสถานที/่ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                      โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายที ่3   :  พฒันาคุณภาพสถานศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้หม่ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญั  ในการพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคม  การจดัการศึกษาที่

ใหบ้รกิารต่อประชาชน  จะตอ้งจดัใหม้กีารส่งเสรมิและเอือ้ประโยชน์ต่อการศกึษามากทีสุ่ด  จงึจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเตรียมการและปรบัปรุงพื้นที่สถานศึกษาให้เ ป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นการสร้าง
บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในการเรยีนทีก่่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตี่อการศกึษา  งานอาคารสถานทีจ่งึไดจ้ดัท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อการจดัภูมทิศัน์ที่สวยงามและการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มัน่คงแขง็แรงซึ่ง
ปัจจยัส าคญัในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเพื่อเป็นการส่งเสรมิและเพื่อบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนของนักเรยีน นักศึกษา ครู และ
ประชาชนผูท้ีม่าใชบ้รกิารสถานทีภ่ายในสถานศกึษาอย่างสะดวกและปลอดภยัและเกดิความประทบัใจกบั
วทิยาลยัการอาชพีละงตู่อไป 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการจดัสถานทีภ่ายในสถานศกึษา 
2.)  เพือ่พฒันาปรบัปรุงดา้นอาคารสถานที่ใหม้คีวามสวยงามเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้ 
3.)  เพือ่สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้และมวีสัดุอุปกรณ์เพยีงพอพรอ้มส าหรบัการใชง้าน 
4.)  เพือ่เกดิสุขลกัษณะทีด่ตี่อนกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 
5.)  เพือ่ใหม้แีสงสว่างในหอ้งเรยีนอย่างเพยีงพอ 
6.)  เพือ่ใหร้ะบบสาธารณูปโภคเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
         -  มวีสัดุอุปกรณ์พรอ้มใชง้านในการปรบัปรุงพฒันาซ่อมแซม ดา้นงานอาคารสถานที่ 
    6.2 เชิงคณุภาพ 



 36 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

   อาคารสถานทีม่คีวามพรอ้มใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนสะดวก สะอาด และมรีะบบ
สาธารณูปโภคทีด่พีรอ้มใชง้านและมวีสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาปรบัปรุงครบถว้น 
 
 
 
  
 

7. กิจกรรมและขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา เดอืน ตุลาคม 2565  – กนัยายน   2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  100,000  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ 100000 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 100,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
โรงฝึกปฏบิตังิานมคีวามพรอ้มใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน สะอาด และมรีะบบสาธารณูปโภคทีด่ี

พรอ้มใชง้าน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       - รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่002 
 

โครงการ  จดัท าวีดีโอน าเสนอวิทยาลยั 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม / งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพี
ละง ู

 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                      โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายที ่3   :  พฒันาคุณภาพสถานศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้หม่ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ด้วย งานประชาสมัพนัธ์  วทิยาลยัการอาชีพละงู ซึ่งมหีน้าที่ประชาสมัพนัธุ์ข้อมูล ข่าวสาร และ

กจิกรรมของวทิยาลยั แก่ทัง้บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกวทิยาลยั 
ปัจจุบนั วดีโีอน าเสนอวทิยาลยัเป็นวดีโีอน าเสนอ ที่ยงัไม่ได้ปรบัปรุงขอ้มูลใหม่ๆ เช่นขอ้มูลของ

คณะผูบ้รหิาร คณะครแูละบุคลากร รวมทัง้สาขาวชิาทีเ่ปิดใหม่ เพือ่ใหข้อ้มลูต่างๆ มคีวามเป็นปัจจุบนั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพ่ือจัดทำวีดีโอนำเสนอวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.)  วีดีโอนำเสนอวิทยาลัย ที่เป็นปัจจุบัน 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
         -  มขีอ้มลูน าเสนอ ขา่วสาร และกจิกรรมของวทิยาลยั  
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     6.2 เชิงคณุภาพ 
         -  ขอ้มลูน าเสนอ ขา่วสาร และกจิกรรมของวทิยาลยั แก่ทัง้บุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
วทิยาลยั 
 

7. กิจกรรมและขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา เดอืน ตุลาคม 2565  – กนัยายน   2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  20,000  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย 20,000 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 20,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
โรงฝึกปฏบิตังิานมคีวามพรอ้มใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน สะอาด และมรีะบบสาธารณูปโภคทีด่ี

พรอ้มใชง้าน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       - รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที ่003 
 

โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน งานประชาสมัพนัธ์ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละ
ง ู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

-  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
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 -  นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที่ 1 เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  ทางงานประชาสมัพนัธ์ไดม้หีน้าที่ด าเนินการ ประชาสมัพนัธ์วทิยาลยั ทัง้ ในส่วนของการ
ประชาสมัพันธ์ภายนอก และ ภายใน ซึ่ง ทางงานประชาสัมพันธ์ ยังมีวสัดุทีใช้ในการด าเนินงานไม่
เพียงพอ จึงได้เขียนโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดหา วัสดุในการด าเนินงาน เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มี
ประสทิธภิาพ 
 

     5. วตัถปุระสงค ์
 -  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานประชาสมัพนัธม์ปีระสทิธภิาพ 
 

     6.  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
          6.1 เชิงปริมาณ 

  -  งานประชาสมัพนัธม์วีสัดุครบถว้น 100 % 
         6.2 เชิงคณุภาพ 
           - งานประชาสมัพนัธม์ปีระสทิธภิาพ 
 

     7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  ด าเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ  ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทัง้สิน้  1,570 บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
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 ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,570 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 - ระบบงานประชาสมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ป้ายตอ้นรบัคณะกรรมการต่างๆ และวสัดุส านกังานครบถว้นพรอ้มใชง้าน 
 
 
 
 
 

     
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่004 
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 โครงการ   ประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรนักเรียนนักศึกษาใหม่  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                   โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่1 เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  ในการรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ ของวทิยาลยัการอาชพีละงูนัน้ ทางงานประชาสมัพนัธ์เป็น
อกีงานหนึ่งที่มสี่วนช่วยในการประชาสมัพนัธ์ให้ นักเรยีนที่สนใจได้เลอืกที่จะเขา้มาเรยีนที่ วทิยาลยั
การอาชพีละงู ในการด าเนินการของงานประชาสมัพนัธ์นัน้ จะต้องครอบคลุมถงึกลุ่มเป้าหมายในการ
บรโิภคสื่อที่ทางวิทยาลัยน าเสนอจึงจะท าให้มีผู้ที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเพิ่มขึ้น    ดงันัน้ทางงาน
ประชาสมัพนัธ์จงึเขยีนโครงการนี้มาเพื่อจะท าการประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนักศกึษาใหม่โดยใชส้ื่อ
ในหลายๆสือ่ เพือ่ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัทราบการรบัสมคัรนกัเรยีนของวทิยาลยั 
2.)  เพือ่เป็นการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
3.)  เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หก้บับุคลภายนอกไดร้บัรู้ 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1  เชิงปริมาณ 

- ป้ายไวนิลหน้ารัว้วทิยาลยัฯ จ านวน 1 ป้าย 
- จดัท าป้ายบรเิวณสามแยกถนน อ าเภอละง ูจ านวน 7 ป้าย 
- จดัท าป้ายไวนิลบรเิวณสะพานลอยตลาดละง ูจ านวน 1 ป้าย 

1.2  เชิงคณุภาพ 
- กลุ่มเป้าหมายรบัทราบการรบัสมคัรนกัเรยีนของวทิยาลยัการอาชพีละงู 
- ประชาสมัพนัธใ์หก้บับุคลภายนอกไดร้บั 
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2. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  ด าเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการด าเนินงาน 

 

3. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ  ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 

คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     1.)   เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัทราบการรบัสมคัรนกัเรยีนของวทิยาลยั 
     2.)   เพือ่เป็นการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
     3.)   เพือ่ประชาสมัพนัธ์ใหก้บับุคลภายนอกไดร้บัรู้ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
-  มนีกัศกึษาเพิม่ขึน้ 20 % 
 

 

 
       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่005 
 

โครงการ   จดัท าวารสาร ประชาสมัพนัธ ์รายปี 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่1  
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  ทางงานประชาสมัพนัธ์ได้จดัท าจดหมายข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นรายเทอม  เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารต่าง ๆ ของวทิยาลยัการอาชพีละงเูพือ่เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ 
ดงันัน้ทางงานประชาสมัพนัธ์ได้เขยีนโครงการนี้มาเพื่อ ตัง้งบประมาณในการจดัพมิพ์จดหมายข่าว
ประชาสมัพนัธต์่างทีอ่อกจากงานประชาสมัพนัธ์ 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัสูภ่ายนอก 
 

   6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 

- จดัพมิพว์ารสารจ านวน 500 เล่ม 
      6.2 เชิงคณุภาพ 

- ไดป้ระชาสมัพนัธว์ทิยาลยั 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
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 4)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6)  ด าเนินโครงการ 
7)  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ งบประมาณ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท ไดแ้ก่จดัพมิพว์ารสาร 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- มวีารสารประชาสมัพนัธเ์พื่อใชใ้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - รปูเล่มวารสาร 
 

 
       

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่006 
 

โครงการ   ประชาสมัพนัธ์ รางวลั ผลงาน นักเรียน นักศึกษา และผลงานสถานศึกษาวิทยาลยัการ
อาชีพละงู 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                            โครงการตามภาระงานประจ า 
                            โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่1  
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยวทิยาลยัการอาชพีละงู ไดร้บัรางวลั  ผลงาน ต่างๆมากมาย จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ของนักเรยีน นักศกึษา คณะครู เจ้าหน้าที ่รวมไปถงึผลงานต่างๆ ของสถานศกึษาอกีด้วย   ดงันัน้ 
งานประชาสมัพนัธ์ ได้เขยีนโครงกานนี้ขึ้นมา เพื่อตัง้งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานและรางวลั ของ
นกัเรยีน นกัศกึษา และผลงานสถานศกึษา ใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัรู ้โดยการประชาสมัพนัธด์ว้ยป้ายไวนิล
หน้าวทิยาลยัการอาชพีละง ู
 

5. วตัถปุระสงค ์
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  -  เพือ่ประชาสมัพนัธผ์ลงาน รางวลั วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
         -  จดัท าป้ายไวนิล  จ านวน 10 ป้าย 
     6.2 เชิงคณุภาพ 
         -  วทิยาลยัไดเ้ผยแพร่ ผลงาน และรางวลัของสถานศกึษา 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  ด าเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ตุลาคม  2565 – กนัยายน 2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ   ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  1,785 บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ 1,785 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,785 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 -  บุคคลภายนอกไดร้บัรู ้ผลงาน และราวงัของสถานศกึษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  มป้ีายประชาสมัพนัธ์รางวลั ผลงาน นกัเรยีน นกัศกึษาและสถานศกึษา 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่007 
 

โครงการ   รถแห่ประชาสมัพนัธ ์รบัสมคัร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                              โครงการตามภาระงานประจ า 
                                     โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
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 - นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่1  
 

4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 
  ด้วยวทิยาลยัการอาชพีละงู มกีารเปิดรบัสมคัรนักเรยีน นักศกึษาประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศกึษา 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 – พฤษภาคม 2566 ดงันัน้ งานประชาสมัพนัธ์ ได้เขยีน
โครงกานนี้ขึ้นมา เพื่อตัง้งบประมาณในการจ้างเหมาบรกิารรถแห่ประชาสมัพนัธ์ การรบัสมคัร นักเรยีน
นักศกึษาใหม่ ถนนในอ าเภอละงู อ าเภอ ทุ่งหว้า และอ าเภอท่าแพ เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลภายนอก
ไดร้บัรู ้
 

5. วตัถปุระสงค ์

 -  เพือ่ประชาสมัพนัธร์บัสมคัร นกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

- รถแห่ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ จ านวน 5 วนั 
     6.2 เชิงคณุภาพ 

- วทิยาลยัไดเ้ผยแพร่ ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2566 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)   ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  ด าเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   มนีาคม – เมษายน 2566 
  สถานท่ี   อ าเภอละง ู อ าเภอทุ่งหวา้ อ าเภอท่าแพ 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้    -   บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย ค่าจา้งอดัสปอรต์รบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา , ค่าจา้ง - 
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 รถแห่ประชาสมัพนัธ ์ 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     -  ไดเ้ผยแพร่ ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2566 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   - มรีถแห่ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2566 
 
 

  

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการที ่008 
 

โครงการ  ติดตัง้ระบบเสียงตามสาย 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายบญัญตั ิ  หลงัเศษ/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      กิจกรรมเสียงตามสายกระจายข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มบริหารงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพละ
งู ในกลุ่มบริหารงานทั่วไปซึ่งงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ และได้รับสาระความรู้หลากหลายจากการประชาสัมพันธ์ และเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ผู้จัดกิจกรรมเสียงตามสายกระจายข่าวได้ฝึกประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ และรู้จักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ดีขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ิมคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.2 เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

 5.3 เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

-  ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
- การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
5.)  ด าเนินโครงการ 
6.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
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 ระยะเวลา   มนีาคม – เมษายน 2566 
สถานท่ี       วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
       จากเงนิงบประมาณ   งบ  ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท  ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

- วทิยาลยัฯ มรีะบบเสยีงตามสาย ทีค่รอบคลุมทุกอาคารเรยีน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ  
          -  การรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2566 
 

 

 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่009 
 

โครงการ  การพฒันาคณุภาพชีวิตครบุูคลากร 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก และ/งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

  2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที่ 1 
 ( / ) มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชีท้ี ่ 3 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  การจดัทศันศึกษาร่วมกันระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้มีโอกาส
ได้รบัการพกัผ่อนและท ากจิกรรมร่วมกนั ตลอดจนส่งเสรมิความรกัความสามคัคใีนหมู่คณะ และการ
สร้างขวัญ ก าลังใจ ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ การได้รับประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย ซึง่จะน ามาพฒันาสถานศกึษาใหม้คีุณภาพยัง่ยนืและต่อเนื่อง 
 

5. วตัถปุระสงค ์
   5.1 เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรมปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย 
     5.2 เพือ่สรา้งความรกั ความสามคัคขีึน้ในหมู่คณะ 
     5.3 เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากรของโรงเรยีน 
 

   6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  -  คร ูและบุคลากร   จ านวน 80 คน 

6.2  เชิงคณุภาพ 
 ครูและบุคลากรได้รบัประสบการณ์ มทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดแ้ละมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
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 1)  เขยีนโครงการและก าหนดแผนการด าเนินงาน 
2)  ขออนุมตัโิครงการพรอ้มทัง้ประชุมมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3)  ด าเนินโครงการ 
 4)  สรุปผลการด าเนินการ 
 

 ระยะเวลา  มนีาคม  2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
       จากเงนิงบประมาณ   เงนิบ ารุงการศกึษา  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  250,000  บาท ไดแ้ก่ 
 
    

   

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพละงู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ผูเ้รยีนมคีวามพอประมาณ มเีหตุผล และมภีูมคิุม้กนั สามารถด ารงชวิติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  ประเมนิผลการด าเนินงานแลว้เสรจ็ของโครงการและรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 

      
       

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  250,000 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 250,000 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่ 010 
 

โครงการ  ปรับปรุง ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายทำเนียบบุคลากร 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
( / ) นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที่ 1 
( / ) มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชีท้ี ่ 3 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วย งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพละงู ซึ่งมีหน้าที่ดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ
อาคาร 5 ซึ่งเป็นตึกอำนวยการ ของวิทยาลัย ซึ่งป้ายดังกล่าวใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่
บุคคลากรภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ที่เข้ามาติดต่อราชการ  ปัจจุบัน ป้ายประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวเกิดการชำรุด ทางงานประชาสัมพันธ์จึงขออนุญาตปรับปรุงเพ่ือให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ และมี
ความสวยงานเป็นปัจจุบัน  

 

5.  วัตถุประสงค์  
  - เพ่ือปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และทำเนียบบุคลากร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นปัจจุบัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
    6.1  เชิงปริมาณ  

  - มีป้ายประชาสัมพันธ์ และทำเนียบบุคลากร  จำนวน 4  ป้าย 

    6.2  เชิงคุณภาพ 
         -  มีป้ายประชาสัมพันธ์ และทำเนียบบุคลากร พร้อมใช้งาน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)   ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)   ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.)   ดำเนินโครงการ 
6.)   สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

ระยะเวลา   ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
            จากเงินงบประมาณ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  29,400 บาท  ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. ผลที่ คาดว่า
จะได้รับ 
  - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และทำเนียบบุคลากร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น

ปัจจุบัน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ผลจากการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และทำเนียบบุคลากร  

 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  
- ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย 

 
29,400 

ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 29,400 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่011 
 

โครงการ  พฒันาปรบัปรงุอาคารหอพกันักเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางสาวสุวรรณา  ละหมนั/งานสวสัดกิาร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
-  นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที่   5, 11, 12 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
      ตามที ่วทิยาลยัการอาชพีละง ูไดจ้ดัอาคารหอพกัใหก้บันักเรยีนนักศกึษาหญงิ  ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสและอ านวยความสะดวกใหก้บันักเรยีนนักศกึษาทีอ่ยู่ต่างอ าเภอและต่างจงัหวดั ไดเ้ขา้พกัอยู่ภายใน
หอพกัฯ โดยจดัให้มวีสัดุอุปกรณ์ และครุภณัฑ์ที่จ าเป็นอย่างเพยีงพอให้กบันักเรยีนนักศกึษาสามารถใช้
ชวีติอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  และเพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศและภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่อาคารหอพกั
หญงิ จงึเหน็สมควรจดัท าโครงการพฒันาอาคารหอพกันกัเรยีนนกัศกึษาขึน้ 



 58 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 
 

5. วตัถปุระสงค ์

1.)  เพือ่พฒันาปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารหอพกัหญงิ 
     2.)  เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษาเขา้พกัในหอ้งพกัอย่างปลอดภยั 
 

 6.   เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1   เชิงปริมาณ 
             -  นกัเรยีนนกัศกึษาหอพกั จ านวน 24 คน 
     6.2   เชิงคณุภาพ 
             -  เพือ่พฒันาปรบัปรุงอาคารหอพกัหญงิ ใหม้คีวามสะดวก สะอาด ปลอดภยั  
  

7.  กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6)  ด าเนินโครงการ 
7)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
  สถานท่ี  หอพกัหญงิ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 

8.  งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณทัง้สิน้     -     บาท ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  นกัเรยีน นกัศกึษา ไดเ้ขา้พกัภายในอาคารหอพกัทีม่คีวามพรอ้ม สะดวก สะอาด ปลอดภยั 
2.)  อาคารหอพกัหญงิ วทิยาลยัการอาชพีละง ูมมีาตรฐาน 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.)  แบบส ารวจความพงึพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่012 
 

โครงการ  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายสุรศักดิ์  เด็นเก/ งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
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 การพัฒนาบุคลากร คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลกรสามารถทำได้
ด้วยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน ทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ืออบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพละงู ภายใต้สถานการณ์โรค 
โควิด-19 
5.2  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3  เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากร 
5.4  เพือ่พฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู จำนวน 80 คน 
 6.2 เขิงคุณภาพ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 7.3  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 7.4  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.5  ดำเนินโครงการ 
 7.6 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 ระยะเวลา ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
จากเงิน งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย 

- พฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 

- จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development  
Plan : ID PLAN) 
- สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- อบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 
 

20,000   
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 ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 20,000 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) บุคลากรนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน 
3.) พฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.) ประเมินเชิงประจักษ์ความสำเร็จของโครงการ  
 2.) สอบถามความพึงพอใจของบุคลกรวิทยาลัยการอาชีพละงู  
 

 

 
       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

     
 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่013 
 

โครงการ ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก /งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                       โครงการตามภาระงานประจำ                                     
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 3 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้  3.4 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนนำหรือตัวจักรสำคัญของการพัฒนาการศึ กษาดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำ โดยปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด้านตัวบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ 
ด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านสมรรถภาพทางกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคมและการเมืองโดยใน
ทุกด้านต้องเชื่อมต่อกันและต้องมีนโยบายที่ชัดเจน จึงจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น

ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
3) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
5) เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
6) เพ่ือให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาศักยภาพและเต็ม

เวลา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

1.) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 80 
2.) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการร้อยละ 80  

      3.) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติร้อยละ 80 
4.) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับภาระอำนาจร้อยละ 80 
5.) นักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาร้อยละ 95 
6.) ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ร้อยละ 80 
 
 

    6.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพละงู มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความสามารถ ในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ มี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพละงู ในปีการศึกษา 2563 ได้รับการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้ 
ในการพัฒนาและเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา ตามเกณฑ์ 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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 2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ  2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน.  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  8,000 บาท ได้แก่ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

9. ผลที่ คาดว่า
จะได้รับ 
 1.)  เพ่ิมประสบการณ์ในการทำงาน 
 2.)  สร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.)  ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม  
 2.)  จัดทำสรุปผลการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ    
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
  

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่014 
 

โครงการ พฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก/ งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  8,000 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 8,000 
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 2. ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                       โครงการตามภาระงานประจ า                                     
     โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3 ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  ขอ้ที ่ 3 
 ( / ) มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชีท้ี ่ 3.10 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 จากแนวคดิเกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะครูในการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานวชิาชพี เป็น
การส่งเสรมิและช่วยเหลือให้ครูได้เปลี่ยนวธิีการจดักระบวนการเรยีน พฒันาสื่อการเรยีนรู้ ตรวจสอบ
ค าตอบมคีวามรบัผดิชอบให้มากขึ้น และควบคุมการเรยีนรู้ของผู้เรยีน พฒันาสื่อการเรยีนรู้ ตรวจสอบ
ค าตอบสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความชอบ ความต้องการของผู้เรยีน เป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้สอนควรรู้ ว่า
ผูเ้รยีนมลีกัษณะของการพึง่พาตนเองอย่างไร เพือ่น าไปสูก่ารฝึกหดัผูเ้รยีนต่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่เป็นการสนองนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
2.) พฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพีเป้าหมาย 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
 - ครไูดร้บัการพฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 
    6.2 เชิงคณุภาพ 
 - บุคลากรคร ูรอ้ยละ 80 ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.)  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.)  ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.)  ด าเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา  กุมภาพนัธ ์2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้    -    บาท ไดแ้ก่ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.)  สนองนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 2.)  ครไูดร้บัการพฒันาสมรรถนะครตูามมาตรฐานวชิาชพี 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.)  ประเมนิโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม  
 2.)  จดัท าสรุปผลการด าเนินการหลงัเสรจ็สิน้โครงการ 
 

 

 
             
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที่ 015 
 

โครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวจณิภคั  หยงสตาร ์/งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ .................. 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ .............. 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 วรรคสองและ

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546  มาตรา 17 กำหนดให้คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกำหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณามาตรฐานการ
อาชีวศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น   
การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็นการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจาก
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมิ น
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา

ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3)  เพ่ือให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ทุกคน (จำนวน 45 คน) 

 

6,2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู มีความรู้ ความเข้าใจและจัดทำ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีระดับวิทยาลัย 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา      ระหว่างเดือนมีนาคม 2566  ถึง พฤษภาคม 2566 
สถานที่      วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยกร และแหล่งท่ีมาการดำเนินโครงการ 
    จากเงินประมาณ  งบปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  4,572  บาท  ได้แก่  

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,800บาทx1วัน.x1คน) 

 
1,200 

ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้สอยค่าอาหารว่าง คนละ (45 x 25  x 2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (45 x 50 x 2) 
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ (1 ป้าย) 
- ค่าเข้าเล่มทั้งโครงการ (4 x 60) 

 
1,350 
1,350 

440 
240 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 4,572 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256 
2.  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 

256 
3.  วิทยาลัยการอาชีพละงู มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 256 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมินผลการดำเนินงานแล้วเสร็จของโครงการและรายงานผลโครงการ  
 
             

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 016 
 

โครงการ  รองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกโดย ส านักงานรบัรองคณุภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน)                 
            สมศ. ปีการศึกษา 2565 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางสาวจณิภคั  หยงสตาร ์/หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                                    โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่.................. 
 ( / ) มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา  ตวับ่งชีท้ี ่.............. 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ว่าด้วย

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 
สรุปความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษาไว้ว่า ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามเีพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  ใหห้น่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาและให้ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
และสาธารณชน  โดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการประกันคุรภาพ
ภายนอก  มีส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ประเมนิผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแล้วจดัส่งรายงานผลการประเมนิและ
การตดิตามตรวจสอบดงักล่าว พรอ้มขอ้เสนอแนะใหแ้ก่สถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วยงาน
ทีก่ ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาต่อไป  

 

5. วตัถปุระสงค ์
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 1)  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทศิทางและแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

2)  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการให้
ค าปรกึษาช่วยเหลอื และแนะน า อนัจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของสถานศกึษา  

3)  เพื่อให้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ .
ประเมนิผลการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในและตดิตามตรวจสอบคุณภาพสถานศกึษา เพื่อให้การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา วทิยาลยัการอาชพีละง ูเขา้รบัการประเมนิการ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) สมศ. ทุกคน (จ านวน 45 คน) 

65.2 เชิงคณุภาพ 
ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา วทิยาลยัการอาชพีละง ูผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

การ 
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) สมศ.  
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา   ระหว่างเดอืนมนีาคม 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยกร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
    จากเงนิ งบเงนิประมาณ  งบ ปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้      -      บาท  ไดแ้ก่  

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
2)  วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รบัการสนับสนุน แนะน าและให้การปรึกษาการด าเนินงานจาก

หน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล  
3)  วทิยาลยัการอาชพีละง ูผ่านการประเมนิคุณภาพเพื่อใหส้ านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ.ประเมนิผลการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในและตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถานศกึษา เพือ่ใหก้ารด าเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  

 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการด าเนินงานแลว้เสรจ็ของโครงการและรายงานผลโครงการ  
             

 

 
       
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

 

             
 
 

 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 



  69 
 แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 017 
 

โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลยัการอาชีพละงู  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายวุฒชิยั  พรหมพนิิจ/หวัหน้างานวจิยัฯ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที ่.................. 
 ( / ) มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา  ตวับ่งชีท้ี ่.............. 
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4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
นวตักรรม หมายถงึ ความสามารถในการใชค้วามรูค้วามคดิสรา้งสรรคท์กัษะและประสบการณ์ทาง

เทคโนโลยหีรอืการจดัการมาประดษิฐ์คดิค้น พฒันา และผลติสิง่ใหม่หรอืพฒันาดดัแปลงจากของเดมิให้
ทนัสมยัและใช้ได้ผลดยีิง่ขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ดงันัน้ในประเทศที่พฒันาแลว้ผูท้ีส่ามารถคดิค้นนวตักรรมได้ส าเรจ็กจ็ะกลายเป็นคนที่มชีื่อเสยีงได้รบัการ
ยอมรบัจากสงัคม ประดษิฐ์คดิค้นนวตักรรมจ านวนมากย่อมท าให้มรีายได้เขา้ประเทศมากและเศรษฐกิจ
ของประเทศย่อมดขีึน้ตามล าดบั ประเทศต่าง ๆ จงึพยายามส่งเสรมิใหเ้ยาวชนพฒันาความรูค้วามสามารถ
ดา้นนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนักบัประทศ การจดัประกวดผลงานวจิยั/สิง่ประดษิฐ์เพื่อรบั
รางวลันวตักรรมเทคโนโลยจีดัขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากร และนักศกึษา ของวทิยาลยั ที
มคีวามสนใจงานวจิยัในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้แสดงความรู้ความสามารถในการวจิยั เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม อนัจะน าไปสู่การแข่งขนันวตักรรมระดบัชาตแิละนานาชาตแิละยงักระตุ้นให้
น าผลงานวจิยั/สิง่ประดษิฐไ์ปจดสทิธบิตัร และใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ในการนี้ วทิยาลยัการอาชีพละงู ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าว  จึงจดัโครงการเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัสถานศึกษา ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติขี้น เพื่อการ
พฒันาต่อไป  

 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่กระตุน้ใหน้กัศกึษา ไดส้รา้งผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ 
2)  เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม ของนกัศกึษา ใหมุ่้งสูเ่ชิงพาณิชย ์
3)  เพื่อเชื่อมโยงผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาบนพื้นฐานของ

เทคโนโลย ี
4)  เพื่อเขา้ร่วมการประกวดสิง่ประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัสถานศกึษา ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค               

และระดบัชาต ิ
5)  เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินการจดัท าสิง่ประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ของวทิยาลยัการอาชพีละ

ง ู
 

 
 
 
 
 

6.  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 
      ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน นกัศกึษา วทิยาลยัการอาชพีละง ูเขา้ร่วม

โครงการประกวดสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่ 
6.2 เชิงคณุภาพ 
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       ผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน นักศกึษา วทิยาลยัการอาชพีละงู ไดค้ดิคน้ 
และมคีวามรู ้ความเขา้ใจและจดัท าสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา   ระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2565 – มกราคม 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยกร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
    จากเงนิประมาณ  งบ ปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  3,000  บาท  ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  บุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน นักศกึษา วทิยาลยัการอาชพีละง ูคดิคน้ จดัท าสิง่ประดษิฐข์อง

คนรุ่นใหม่ 
2)  บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน นักศึกษา วทิยาลยัการอาชีพละงู ได้มผีลงานในการจดัท า

สิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่ 
3)  วทิยาลยัการอาชพีละง ูมผีลงานในการจดัท าสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่  
 
 
 
 
 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      3,000 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 3,000 
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  - ประดษิฐ ์ประกวดผลการด าเนินงานแลว้เสรจ็ของโครงการและรายงานผลโครงการ  
 

      
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 018 
 

โครงการ   ติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจ าปี ประจ าปี 2566 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางอรสา  รงัสโิยกฤษฎ์ /งานวางแผน/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชีท้ี่  3.2 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

วทิยาลยัการอาชพีละงูไดด้ าเนินงานภายใตแ้ผนกลยุทธซ์ึ่งเป็นแผนระยะยาว 4 ปี โดยไดจ้ดัท าแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีขึ้น ทุก ๆ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของฝ่ายและงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของ วทิยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา การด าเนินงานของฝ่ายและงานต่างๆ  ไม่
สามารถด าเนินการ ตามแผนไดท้ัง้หมดทุกโครงการ ซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ เช่น การ
ขอเลื่อนระยะเวลาการด าเนิน โครงการออกไปเนื่องจากมภีารกจิอื่น การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อ
ไปใช้ด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็นเร่งด่วน และอุปสรรคอื่นๆอกีหลายประการ เป็นต้น   การติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  นอกจากจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ การด าเนิน
โครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ  เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรบัการปรบัปรุง
โครงการ ทีจ่ะด าเนินการในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้แลว้ ผูบ้รหิารยงัสามารถพจิารณาปรบัแผนการ
ปฏิบัติการให้สอดคล้อง กบัสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ไดอ้กีดว้ย ดงันัน้วทิยาลยัฯ  จงึก าหนดให้มกีารตดิตามและประเมนิผลกลางปีของแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 2565 วทิยาลยัการอาชพีละง ูและจดัท ารายงานสรุปเมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  

2566 ของวทิยาลยัการอาชพีละงู  
2)   เพือ่พจิารณาปรบัแผนปฏบิตักิารในปีงบประมาณถดัไปใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง  
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           3)   ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

- มโีครงการทีด่ าเนินการไปแลว้ทัง้สิน้   -  โครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดไว ้คดิเป็น
รอ้ยละ  85%  ของโครงการ  

 
 
 
 
 

      6.2 เชิงคณุภาพ 
- โครงการทีด่ าเนินการเป็นไปมผีลสมัฤทธิต์ามตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว้ ทุกโครงการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   กนัยายน 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิประมาณ  งบ ปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  1,000  บาท  ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     1)   สามารถเสนอขอ้มูลใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่เป็นแนวทางในปีต่อๆ ไป 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      1,000 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,000 
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      2)   ทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ เพือ่ใชป้ระโยชน์ส าหรบัการปรบัปรุง
 โครงการ ทีจ่ะด าเนินการในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
     3)   เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ  ผลสมัฤทธิ ์การด าเนินโครงการตามตวัชีว้ดัต่างๆ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     1) แบบประเมนิใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการ 
     2) สรุปรายงานผลสิน้ปีงบประมาณ      
 
 

 

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่019 
 

โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2567 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางอรสา  รงัสโิยกฤษฎ์ /งาวางแผน/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

  3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
มาตรการดา้นพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการ

ควบคุมการบรหิารงบประมาณใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารตดิตาม ประเมนิผลและรายงาน
ผลอย่างถูกต้อง รวดเรว็ซึ่งจะช่วยใหก้ารบรหิารและการจดัการขององค์กรมปีระสทิธภิาพสูงสุด วทิยาลยั
การอาชพีละงูตระหนังเห็นถงึความส าคญั ของแผนปฏิบตักิารประจ าปี ที่จะต้องก าหนดทิศทางหรอืแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรที่จะสามารถบรหิารจดัการ จดัการองค์กรมปีระสทิธภิาพสูงสุด
นอกจากนี้ยงัเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพและพฒันาวทิยาลยัฯเป็นแหล่งเรยีนรู้สามารถแสวงหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

5. วตัถปุระสงค ์
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 1)  เพือ่ระดมความคดิจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2567 
2)  เพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2567 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการบรหิาร

งบประมาณ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3)  เพือ่จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ ส าหรบัเป็นกรอบแสดงภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนินการในระยะ 4 ปี เพือ่ 
ด าเนินการแต่ละปีและเป็นขอ้มลูในการจดัท าค าของบประมาณ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

1)   จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคโ์ดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุม  
จ านวน 80 คน 
2)   ประชุมเชงิปฎบิตักิารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
1)  วทิยาลยัการอาชพีละง ูมแีผนปฏบิตักิารประจ าปี 2567 เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการพฒันา
คุณภาพการศกึษา และการบรหิารงบประมาณ 
2)  มแีผนปฏบิตักิารเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
พืน้ทีแ่ละนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   สงิหาคม - กนัยายน 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

1. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิประมาณ  งบ ปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  85,000  บาท  ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 2,000 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  สามารถท าแผนปฎบิตักิารไดอ้ย่างสมบูรณ์ทีสุ่ด  
2)  ทุกคนไดม้สีว่นร่วมในการก าหนดแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3)  ระดมความคดิเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและการบรหิารงบประมาณ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1)  แบบประเมนิผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2)  แบบสอบถามผลการด าเนินงาน     
 
       
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 020 
 

โครงการ  การบริหารจดัการการเงินและงบประมาณหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางอรสา  รงัสโิยกฤษฎ์ /งานวางแผน/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

ค่าใชส้อย  80,000 
ค่าวสัดุ      3,000 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 85,000 
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                                        โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชีท้ี่  8.7 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การบรหิารจดัการการเงนิและงบประมาณนัน้เป็นงานทีส่ าคญั  ซึง่จะตอ้งเน้นเป็นพเิศษในเรื่องของ

ความถูกต้อง  ถูกระเบียบของทางราชการ  และมคีวามโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย  แต่ตาม
สภาพจรงิของวทิยาลยัฯ ทีผ่่านมา  พบว่าไม่ไดม้กีารจดัท าเอกสารดา้นการเงนิและพสัดุทีช่ดัเจน  ถูกต้อง
ตามระเบยีบเท่าทีค่วร  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดจ้ดัท าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกบังานการบรหิาร
จัดการการเงินและงบประมาณเพื่อให้มีความครบถ้วน   ถูกต้อง  เป็นระเบียบ โปร่งใส และเป็น
ปัจจุบนั  เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบดงักล่าว  การบรหิารจดัการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนัน้  จะเป็นเครื่องมอืในการ     ช่วยขบัเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน  
สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรยีบร้อย  รวดเรว็  เกิดประสทิธิภาพ  และมปีระสทิธิผล  อนัจะ
ส่งผลให้มาตรฐานด้านผูเ้รยีน  ครู  ผู้บรหิาร  และการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ ไปตามมาตรฐานการ
จดัการศกึษา  ดงันัน้  เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการงบประมาณ  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ ถูกต้องตามระเบยีบ
ของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้ กลุ่มงานงบประมาณจงึได้จดัท าโครงการการพฒันา
ระบบบรหิารงานงบประมาณขึน้   

  

5.  วตัถปุระสงค ์
 1)  เพือ่จดัท าเอกสารการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 
2)  เพือ่จดัท าเอกสารงานพสัดุอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
         1)  มเีอกสารงานการเงนิครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
         2)  มเีอกสารงานพสัดุครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
     6.2 เชิงคณุภาพ 

1)  มรีะบบงานการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส  เป็นปัจจุบนั  พรอ้มรบัการตรวจสอบ 
          2)  มรีะบบงานพสัดุทีถู่กตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส  เป็นปัจจุบนั  พรอ้มรบัการตรวจสอบ 
 
 
 
   
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
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 3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   สงิหาคม - กนัยายน 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบระยะสัน้    เป็นงบประมาณทัง้สิน้......-......บาท ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  การบรหิารจดัการการเงนิและงบประมาณหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น  
โปร่งใส พรอ้มรบัการตรวจสอบ 
2)  เจา้หน้าทีก่ารบรหิารจดัการการเงนิและงบประมาณปฏบิตังิานดว้ยความสบายใจ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
           1)  แบบประเมนิใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการ 

 2) สรุปรายงานผลสิน้ปีงบประมาณ  
 

 
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
คา่วสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่021 
 

โครงการ การพฒันาสถานศึกษาสอดคล้องกบัตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  

  

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางอรสา  รงัสโิยกฤษฎ์ /งานวางแผน/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
   -  มาตรการดา้นพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
วทิยาลยัการอาชีพละงูมีการพฒันาสถานศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ ตามอัตลักษณ์  

ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
และเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลอย่างถูกต้อง รวดเร็วซึ่งจะช่วยให้การบรหิารและการจดัก ารขององค์กรมี
ประสทิธิภาพสูงสุด วทิยาลยัการอาชีพละงูตระหนังเห็นถึงความส าคญั ของแผนปฏิบตัิการประจ าปี ที่
จะต้องก าหนดทศิทางหรอืแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององคก์รทีจ่ะสามารถบรหิารจดัการ จดัการ
องค์กรมีประสทิธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยงัเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพและพฒันาวทิยาลยัฯเป็น
แหล่งเรยีนรูส้ามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

5.  วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนงานโครงการพฒันสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
2)  เพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2565 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการบรหิาร

งบประมาณ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3) เพือ่จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ ส าหรบัเป็นกรอบแสดงภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนินการในระยะ 4 ปี เพือ่ 
ด าเนินการแต่ละปีและเป็นขอ้มลูในการจดัท าค าของบประมาณ 
 

  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

     1) จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคโ์ดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุม  
         จ านวน  80 คน 
      2) ประชุมเชงิปฎบิตักิารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
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 1) วทิยาลยัการอาชพีละง ูมแีผนปฏบิตักิารประจ าปี 256 เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการพฒันา
คุณภาพการศกึษา และการบรหิารงบประมาณ 
2) มแีผนปฏบิตักิารเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพืน้ที่
และนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   กนัยายน 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

2. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิประมาณ  งบ ปวช/ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท  ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  สถานศกึษามแีผนงานโครงการทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
2)  ทุกคนไดม้สีว่นร่วมในการก าหนดแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3)  ระดมความคดิเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและการบรหิารงบประมาณ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1)  แบบประเมนิผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2)  แบบสอบถามผลการด าเนินงาน 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 022 
 

โครงการ  ศนูยก์ าลงัคนด้านอาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายธรีศกัดิ ์ บสินุม/ งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ/ วทิยาลยัการอาชพี
ละง ู
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 - นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานศูนย์ก าลงัคนอาชีวศึกษาประจ างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มหีน้าที่ในการจดัเก็บ

ขอ้มูลนักเรยีนและด าเนินการติดตามข้อมูลนักเรยีน นักศกึษาในระบบ V-cop.go.th ให้เป็นปัจจุบนัและ
เผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศขา่วสารต่างๆใหก้บับุคคลภายนอกสถานศกึษา 

ดงันัน้เพื่อให้การจดัเก็บขอ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถ
น าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็มาใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูและการเผยแพร่ขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ 
2) เพือ่บรกิารขอ้มลูแก่บุคลากรภายในและภายนอกสถานศกึษา 
3) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา มชี่องทางในการหางานท าไดอ้ย่ากวา้งขวามากยิง่ขึน้ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
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 6.1 เชิงปริมาณ 
1) มขีอ้มลูนกัเรยีน นกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2565,2566 

  2) มสีถานประกอบการเขา้ใชร้ะบบ www.v-cop.go.th 
6.2 เชิงคณุภาพ 

   - มขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและครบถว้น 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - สงิหาคม 2566 
  สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ  ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  2,500  บาท ไดแ้ก่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) มกีารจดัเกบ็แลเผยแพร่ขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

          2) สามารถบรกิารขอ้มลูสถานประกอบการใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่ป็นปัจจุบนั 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       - ขอ้มลูนกัเรยีน นกัศกึษา ในระบบ www.v-cop.go.th 
 

 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 2,500 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 2,500 

http://www.v-cop.go.th/
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 023 
 

โครงการ  พฒันาระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ    นายธรีศกัดิ ์ บสินุม/ งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ/ วทิยาลยัการอาชพี
ละง ู
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
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  การจดัการเรยีนรูใ้นปัจจุบนัมุ่งเน้นการพฒันาผู้เรยีนให้มศีกัยภาพตามกรอบแนวคดิการจดัการเรยีนรู ้
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย 
ครูผูส้อนต้องปรบัเปลีย่นบทบาทตนเองจากผูถ้่ายทอดความรูม้าเป็นผูอ้ านวยความสะดวกใหเ้กดิการเรยีนรูก้บั 
ผู้ เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 การจดัการศึกษา
ต้องยดึหลกัว่า ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด 
กระบวนการ จดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ นอกจากนี้
นโยบายของ รฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิารในปัจจุบนัมกีารขบัเคลื่อนการจดัการศกึษาตามแนวทางลดเวลา
เรยีนเพิม่เวลา รู ้ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดชัว่โมงเรยีนตามหลกัสูตรแลว้ ยงัหมายรวมถงึการลดบทบาทของครู
ในชัน้เรยีนจาก ผู้สอนเพียง   อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งให้นักเรยีนได้เกิดการ
เรยีนรูม้ากขึน้ ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องสถานศกึษาทุกแห่งในการส่งเสรมิและพฒันาครูใหม้กีารจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เพื่อมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพผู้เรยีนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการศกึษาทัง้ด้าน
ความรู ้เจตคต ิทกัษะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์  
 

5.  วตัถปุระสงค ์
        5.1 เพือ่เพิม่จุดใชง้านอนิเทอรเ์น็ตอาคารเรยีน 
        5.2 ปรบัปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครอืขา่ยในกรณีทีช่ ารุดระหว่างปีการศกึษา 
        5.3 เพื่อปรบัปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง server ให้รองรบัความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย                 
ทีม่สีงูขึน้ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

ตดิตัง้ระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 1 ระบบ 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

1) นกัเรยีนมทีกัษะการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนรู ้ในทุกระดบัชัน้ 
 2) ครไูดร้บัการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การวดัและประเมนิผล  ตาม
สภาพจรงิ มทีกัษะการท าวจิยั และมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี  
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา    มถิุนายน 2566 
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 สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ งบบ ารุงการศกึษา    เป็นงบประมาณทัง้สิน้.....-....บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
-    คร ูบุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีนทุกคน สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต เพือ่การเรยีนรู ้ได้

จาก ทุกอาคารเรยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่ 024 

 

โครงการ  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายฐิติพงศ์  ทุมมาลี/ งานความร่วมมือ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   3.1 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาอาชีวศึกษา จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และอ่ืน ๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยถือเป็นการประชุมที่
สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับวิทยาลัยในการจัดการศึกษา 
2) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับคณะกรรมการ 
 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
       6.1 เชิงปริมาณ 

- คณะกรรมการวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 – 18 คน  
      6.2 เชิงคุณภาพ 

- คณะกรรมการวิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษากับวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิด
จากความร่วมมือร่วมใจของวิทยาลัยและคณะกรรมการวิทยาลัย ตลอดปี 2566 

 

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 
 

ระยะเวลา    พฤษภาคม 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
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 จากเงินงบประมาณ   เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  1,282 บาท ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

9. ผลท่ี คาดว่า
จะได้รับ 

ได้แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของวิทยาลัยและ
คณะกรรมการวิทยาลัย  

 

3. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ  ศิริยา)                                      (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ               ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  1282 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,282 
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 โครงการที ่ 025 
 

โครงการ   ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารวิทยาลยัของคณะกรรมกรรมวิทยาลยั 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ    นายฐิติพงศ์  ทุมมาลี/ งานความร่วมมือ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การบรหิารการศกึษาในวทิยาลยั เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการสง่เสรมิการปฏริูปการเรยีนรูใ้หไ้ดด้นีัน้ 

กรรมการวทิยาลยัต้องเป็นผู้มวีสิยัทศัน์กว้างไกล ที่จะท าให้การจดัการเรยีนรู้ในวทิยาลยัเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพในการพฒันาผู้เรยีนไปสู่อนาคตทีป่ระสบความส าเรจ็ เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูข้ ึ้นอย่างมี
คุณภาพตามทีส่งัคมต้องการ การก าหนดแนวทางปฏบิตัใินปัจจุบนัจงึจาเป็นจะต้องบรหิารหน่วยงานเพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ภายใตค้วามร่วมมอืของบุคลกากรทุกฝ่าย ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นรากฐาน
ทีส่ าคญัประการหนึ่งในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจากการศกึษาเป็น
กระบวนการทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเองตลอดชวีติ สามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถด้าน
ต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน จาก
สภาพการณ์ปัจจุบนัดงักล่าว การจดัการศกึษาในยุคปฏริูปการศกึษาจาเป็นต้องตอบสนองแก่นักเรยีนให้
มากที่สุดและสอดคล้องกบัศกัยภาพของผู้เรยีนให้ผู้เรยีนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั และ
สามารถน าไปประกอบอาชพีในอนาคตได ้ 

  

5. วตัถปุระสงค ์
เพื่อศึกษาความพงึพอใจต่อการบรหิารการศึกษาของวทิยาลยัการอาชีพละงูของคณะกรรมการ

วทิยาลยั ปีการศกึษา 2566 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 

-  คณะกรรมการวทิยาลยั  จ านวน 13 คน 
      6.2 เชิงคณุภาพ 

-  ท าใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษาของคณะกรรมการวทิยาลยั  
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
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 4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา เดอืน เมษายน 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบ....-......เป็นงบประมาณทัง้สิน้......-...บาท ไดแ้ก่ ค่าใชส้อย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ไดท้ราบถงึความพงึพอใจต่อการบรหิารงานของคณะกรรมการวทิยาลยั 
2) วทิยาลยัมแีนวทางในการพฒันาการศกึษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากแบบสอบถาม 

 
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ  ศิริยา)                                      (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 
 

 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 026 
 
 

โครงการ  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ    นายฐิติพงศ์  ทุมมาลี/ งานความร่วมมือ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยงานความร่วมมอื จงึขอความร่วมมอืจากผูป้กครอง ในการช่วยกนัดูแลผูเ้รยีน หรอืบุตร หลาน
ของตนเอง ช่วยกนัปรกึษาหารอื แก้ปัญหาของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้ โดยการจดัตัง้ชมรมเครอืขา่ยผูป้กครองขึน้ 
ซึ่งแยกเป็นแผนกวิชาหรือสาขาวิชา ประสานกับครูที่ปรึกษาและวิทยาลัยฯ เพื่อต้องการพัฒนา
กระบวนการการอบรมดแูลนกัเรยีน นกัศกึษา เพือ่ประโยชน์กบันกัเรยีน นกัศกึษาและวทิยาลยัฯ ต่อไป 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
 1) เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัญหาของนักเรยีนนกัศกึษาในวทิยาลยัฯ และนอกวทิยาลยัฯ 

 2) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา สามารถแกปั้ญหา ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 3) เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาของวทิยาลยัการอาชพีละงูมปีระสทิธิภ์าพ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

1. ระบบงานครทูีป่รกึษาสามารถพฒันากระบวนการดแูลนกัเรยีนนกัศกึษาใหท้นัต่อความตอ้งการ
ของนกัเรยีน นกัศกึษา 
2. งานครทูีป่รกึษาไดส้รุปผลการด าเนินงานใหว้ทิยาลยัฯ ทราบไดร้วดเรว็ 
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      6.2 เชิงคณุภาพ 
ระบบงานครทูีป่รกึษาวทิยาลยัการอาชพีละงูมปีระสทิธภิาพ  
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา   มถิุนายน 2565 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบประมาณทัง้สิน้......1,232....บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) จดัตัง้เครอืขา่ยชมรมผูป้กครองในวทิยาลยัการอาชพีละงู 
2) วทิยาลยัการอาชพีละงูมเีครอืขา่ยผูป้กครองประจ าวทิยาลยัฯ 
3) วทิยาลยัการอาชพีละงูมรีะบบการดแูล ช่วยเหลอืผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  1,232 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,232 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ  ศิริยา)                                      (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 027 
 
โครงการ  ติดตั้งระบบไฟฟ้าในร้านขายสินค้า 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวรีญา  เหมมุน/ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรการ  ข้อ  10  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ได้มีการดำเนินโครงการหารายได้พิเศษ    

ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยทางโครงการได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
การรวบรวมกลุ่ม เพ่ือจัดตั้งธุรกิจของตนเอง โดยแต่ละกลุ่มได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ มาวางขายในขายสินค้า     
ที่ทางโครงการจัดไว้เพ่ือรองรับกลุ่มดำเนินขายสินค้าภายในพ้ืนที่บริเวณตลาดนัดทางโครงการ แต่พ้ืนที่ดังกล่าวยัง
ขาดการติดตั้งไฟฟ้าภายในตลาดนัดและร้านขายสินค้า ทางโครงการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องติงตั้งระบบไฟฟ้า        
ร้านขายสินค้าที่ยังขาดอยู่ 

ดังนั้นงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการติงตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
ร้านขายสินค้า เพ่ือให้มีความพร้อมสำหรับการขายสินค้าของนักเรียน นักศึกษา 
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 5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณร้านขายสินค้า  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ติงตั้งระบบไฟบริเวณร้านขายสินค้า จำนวน 12 ร้าน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 มีระบบไฟฟ้าภายในร้านขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) ดำเนินโครงการ 
 6) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม   2565 – พฤศจิกายน 2565 
 

สถานที่ดำเนินการ :   
บริเวณขายสินค้า  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น....31,000...บาท ได้แก่ 
 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย    - 
ค่าวัสดุ     31,000 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 31,000 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีระบบไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
9.2 มีบรรยากาศในตอนกลางคืน  
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  

 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถาม  
10.2      สรุปผลการดาเนินโครงการ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 028 
 
โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่  1-12   

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้
บุคคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  
งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้   



  96 
 แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

           ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการดังกล่าวเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพพร้อมทั้งการนำ
นโยบายสู่การปฎิบัติ สถานศึกษามีความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่สำคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันพัฒนา ที่มีการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ เน้นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการที่
จะต้องกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรที่จะสามารถบริหารจัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

5. วัตถุประสงค์ 
        5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
        5.2 เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
        5.3 เพ่ือให้การนำนโยบายสู่การปฎิบัติ สถานศึกษามีความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
      - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  จำนวน      80  คน 
      - นักเรียน นักศึกษา   จำนวน  1,048  คน 
      - การบริหารครอบคลุม ครบทุกด้าน  
 
 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
             6.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของมีความเข้มแข็งทุกด้าน 
             6.2 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
 ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
             6.3  สถานศึกษามีความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้น 
 สังกัด 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6) ด าเนินโครงการ 
7) สรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา  2566 

สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
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 จากเงนิงบประมาณ  งบประมาณทัง้สิน้......60,000......บาท ไดแ้ก่ ค่าสอยวสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมาย เหตุ* 
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1 การบริหารจัดการมีความเข้มแข็งทุกด้าน 
        9.2 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
        9.3  การบริหารจัดการเกิดความสำเร็จตามนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
        -  แบบสอบถาม       
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ  ศิริยา)                                      (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  20,000 
ค่าวสัดุ      40,000 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 60,000 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 029 
 

โครงการ    ศึกษาความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์   นุ้ยน ้าวงศ์/ งานแนะแนว/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ผู้เรยีนทุกคนที่ส าเร็จการศึกษา มีความมุ่งหวงัที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ และประกอบ
อาชพีตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ผู้ส าเรจ็การศึกษาจึงเปรยีบเสมอืนเงาสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา วทิยาลยัฯ จงึตอ้งมกีารตดิตามผลผูส้ าเรจ็การศกึษา
เพือ่เป็นขอ้มูลในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตลอดจนพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพมาตรฐานตามที่
ตอ้งการ  ดงันัน้ทางงานแนะแนว ฯ จงึเขยีนโครงการนี้มาเพื่อมไีปรษณียบตัร แบบประเมนิความพงึพอใจ 
และแบบตอบรบัใบประเมนิความพงึพอใจ ในการจดัส่งให้นักศกึษาเพื่อทราบว่านักศกึษาแต่ละคนจบไป
แลว้ไปท าอะไรกนับา้งเพือ่เป็นขอ้มลูวทิยาลยั 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ตอ้งการทราบขอ้มลูของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
2) เพือ่ตอ้งการทราบผลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรอื

สถานศกึษา หรอืผูร้บับรกิารทีม่คีุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
3) เพือ่หาแนวทางในการสง่เสรมิเพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศกึษาทีจ่บ

ใหม่ 
4) เพือ่หาขอ้มลูในการจดักระบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
           1.) จ านวนนกัศกึษาทีม่งีานท าในสถานประกอบการ 
           2.) จ านวนนกัศกึษาทีศ่กึษาต่อในสถานศกึษา 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

- นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาและประกอบอาชพีได้ 



  95 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน    มถิุนายน 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบประมาณทัง้สิน้......-......บาท ไดแ้ก่ ค่าสอยวสัดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- ทราบขอ้มลูของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมนิความพงึพอใจผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ      - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่  030 
 

โครงการ   จดัท าโปสเตอรง์านแนะแนว 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นัยน ้าวงศ/์งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
           - นโยบายดา้นการศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     ดว้ยงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน จดัท าโครงการออกแนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพี

ให้กับนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศึกษา และโรงเรยีนขยายโอกาสในเขตอ าเภอละงู และอ าเภอใกล้เคียง  
เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เด็ก และวิทยาลัยอีกทัง้ยังสอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ดา้นการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน    ดงันัน้ทางงานแนะแนว ฯ จงึเขยีนโครงการนี้
มาเพือ่ออกแนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพีใหก้บันกัเรยีน ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงภายในอ าเภอละงู 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่ใหก้ระบวนการแนะแนวมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2.) เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีน นกัศกึษามคีวามกลา้แสดงออกมากยิง่ขึน้ 
 3.) เพือ่ประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัใหส้งัคมภายนอกรูจ้กัวทิยาลยัฯมากยิง่ขึน้ 
 

    6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
         6.1 เชิงปริมาณ 

      - ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 
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        6.2 เชิงคณุภาพ 
      - แนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพีใหก้บันกัเรยีน ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงอ าเภอละงู 
 

    7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ระยะเวลา  พฤศจกิายน 2565 - กุมภาพนัธ ์2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  3,600  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  

- จดัท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ 300 ใบ X 12 บาท 
 

3,600 
ค่าวสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 

อื่นๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,600 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
-  ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      -  แบบประเมนิความพงึพอใจ 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 031 
 

โครงการ   จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธวิ์ทยาลยัการอาชีพละงู  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ์/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอ้ง/ เชื่อมโยง/ภายใต ้ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายดา้นการศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม 

 

4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 
     ดว้ยงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน จดัท าโครงการออกแนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพี

ให้กับนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศึกษา และโรงเรยีนขยายโอกาสในเขตอ าเภอละงู และอ าเภอใกล้เคียง  
เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เด็ก และวิทยาลัยอีกทัง้ยังสอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ดา้นการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน    ดงันัน้ทางงานแนะแนว ฯ จงึเขยีนโครงการนี้
มาเพือ่ออกแนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพีใหก้บันกัเรยีน ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงภายในอ าเภอละงู 
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 5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่ใหก้ระบวนการแนะแนวมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2.) เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีน นกัศกึษามคีวามกลา้แสดงออกมากยิง่ขึน้ 
 3.) เพือ่ประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัใหส้งัคมภายนอกรูจ้กัวทิยาลยัฯมากยิง่ขึน้ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
        6.1 เชิงปริมาณ 

      - ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 

       6.2 เชิงคณุภาพ 
      - แนะแนวศกึษาต่อและแนะแนวอาชพีใหก้บันกัเรยีน ที่อยู่ใกลเ้คยีงอ าเภอละงู 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ระยะเวลา  พฤศจกิายน 2565 - กุมภาพนัธ ์2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณทัง้สิน้   -   บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย  - 
ค่าวสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน -   
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      -   ปรมิาณนกัเรยีน นักศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 
 



  100 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      -  แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 032 
 

โครงการ   จดัหาทุนการศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ์/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายดา้นการศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลยัฯ มีนักศึกษาที่เรยีนดี มีความประพฤติเรยีบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์เป็น

จ านวนมากซึ่งนักเรยีนดงักล่าวหากไม่ได้รบัการช่วยเหลือจะไม่ประสบความส าเรจ็ทางด้านการเรยีน 
ก่อใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ลาออก ออกกลางคนั เนื่องจากไม่ทุนทรพัยใ์นการเรยีน และเพื่อแบ่ง
เบาภาระทางครอบครวัและให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษาเหล่านัน้ วิทยาลัยฯ จึงจดัให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาในวนัไหว้ครูเป็นประจ าทุกปี โดยขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใหก้ารสนับสนุนวทิยาลยัฯ ด้วยดเีสมอมา เพื่อเป็นการช่วยเหลอืและเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียน นักศึกษามีความตัง้ใจเรยีน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จึงเห็นสมควรจดั
โครงการนี้ขึน้ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืนกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่รยีนด ีมคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย แต่ขาดแคลนทุน

ทรพัย ์
 2.) เพือ่ใหโ้อกาสทางการศกึษา และแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 
 3.) เพือ่ใหน้กัศกึษาประสบความส าเรจ็ทางดา้นการเรยีน 
 

   6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
         6.1 เชิงปริมาณ 

      - มจี านวนทุนการศกึษาอย่างน้อย 50 ทุน และเพิม่ขึน้ทุกปี 

        6.2 เชิงคณุภาพ 
      - เพือ่ใหโ้อกาสทางการศกึษา และแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 

 

   7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ระยะเวลา  มถิุนายน – 30 มถิุนายน 2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทัง้สิน้  2,936  บาท ไดแ้ก่ 
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 รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ     

- ซองจดหมาย   1x386 
- ซองสนี ้าตาล A4 3x100 
- กรอบรปู (ใสเ่กยีรตบิตัร) 150x15 

 
386 
300 

2,936 
ค่าครภุณัฑ์  
อ่ืนๆ  

รวมเงิน 2,936   
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     -  มจี านวนทุนการศกึษาอย่างน้อย 50 ทุน และเพิม่ขึน้ทุกปี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     -  แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  103 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

  
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 033 
 

โครงการ   สร้างโอกาสการเรียนสายอาชีพ                                                              
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ/์งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                            โครงการตามภาระงานประจ า 
                            โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
      สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ข้อที่ 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2560 – 2579 โดยมุ่งการจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาออกไปได้ความรู้ และ
ทักษะติดตัว ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงได้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และใช้ชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภายใต้ทศวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข และ
วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีและวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะตามต้องการ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน 
ท้องถิ่น 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่บริการ
วิทยาลัยฯ มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดความพร้อมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นเพ่ือให้การเข้าถึง
การเรียนสายอาชีพของเยาวชนในพ้ืนที่บริการของวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึง การสนับสนุนค่าเดินทางให้
ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมามอบตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพละงู ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการ
เรียนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกทาง 

 

5. วตัถปุระสงค ์
5.1 เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนสายอาชพีใหก้บัเยาวชน 
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 5.2 เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนในพืน้ทีบ่รกิารของวทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
      - เยาวชนมีโอกาสเข้าเรียนสายอาชีพ จำนวน  200 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

       - บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บริการ และเยาวชนที่เรียนต่อมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ระยะเวลา  มถิุนายน – 30 มถิุนายน 2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทัง้สิน้  20,000  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน  (สนับสนุนค่าเดินทางเพื่อมอบตัวนกัเรียน นักศึกษา 200x100) 20,000 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ   
ค่าครภุณัฑ์  
อ่ืนๆ  

รวมเงิน 20,000   
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
9.1 เยาวชนในอำเภอละงูและใกล้เคียง ได้เข้าเรียนสายอาชีพ 
9.2 ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนสายอาชีพทำให้มีปริมาณผู้เรียนเพ่ิมขึ้น  

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- จากการสังเกตและจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 034 
 

โครงการ    ประชาสมัพนัธก์ารเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์   นุ้ยน ้าวงค/์งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายดา้นการศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม 

 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการาอาชวีศกึษา เน้นนโยบายการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนโดยเน้นการ

เร่งพฒันาคุณภาพการศกึษาและการสรา้งโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย ซึ่งทางวทิยาลยัการอาชพีละ
ง ูจงึเหน็ความส าคญัจงึด าเนินโครงการนี้ขึน้ เพื่อประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนักเรยีน นักศกึษา และเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธ ์

 

5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา 
2) เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีน นกัศกึษามคีวามกลา้แสดงออกมากยิง่ขึน้ 
3) เพือ่ประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัใหส้งัคมภายนอกรูจ้กัวทิยาลยัฯมากยิง่ขึน้ 

 

    6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
         6.1 เชิงปริมาณ 

      -  ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 

    6.2  เชิงคณุภาพ 
       -  นกัเรยีนมธัยม/ผูป้กครองและประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลู ข่าวสารและกจิกรรมต่างๆของ
สถานศกึษา 
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    7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ระยะเวลา  พฤศจกิายน 2565 – กุมภาพนัธ ์2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้.....25,052...บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย 
- ป้าย 6 มุมเมอืง        5x1,728 
- ป้ายหน้าวทิยาลยั      2x1,728 
- ป้ายใตส้ะพานลอย    1x9,500 
- ป้ายตดิรถแห่           2x1,728 

 
8,640 
3,456 
9,500 
3,456 

ค่าวสัด ุ             - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 25,052 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ูแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ 20% 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       - แบบประเมนิความพงึพอใจ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 035 
 

โครงการ   จดัท าคู่มือนักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ์/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายดา้นการศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม 

 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     ด้วยงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน จดัท าโครงการนี้เพื่อจดัท าคู่มอืนักศกึษาเพื่อใช้ในการ

ชี้แจงขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้นักศกึษาทราบ เกี่ยวกบั เรื่องระเบยีบและขอ้ปฏบิตัทิีน่ักศกึษาต้องทราบ 
ดงันัน้ทางงาน   แนะแนว ฯ จงึเขยีนโครงการนี้มาเพือ่จดัท าคู่มอืนกัศกึษาใหน้กัเรยีน นกัศกึษาทราบ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ใหก้ระบวนการแนะแนวมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
2) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษามมีคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องระเบยีบวทิยาลยัมากยิง่ขึน้  
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 3) เพือ่ประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัใหส้งัคมภายนอกรูจ้กัวทิยาลยัฯมากยิง่ขึน้ 
 

    6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
          6.1 เชิงปริมาณ 

      -  จดัท าคู่มอืนกัเรยีนนกัศกึษา 

         6.2 เชิงคณุภาพ 
      -  นกัเรยีน นกัศกึษามมีคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องระเบยีบวทิยาลยัมากยิง่ขึน้ 
 

   7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ระยะเวลา  ธนัวาคม 2565 - กุมภาพนัธ ์2566 
  สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน/บกศ.  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  40,000 บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย  

- จดัท าคู่มอืนกัเรยีน นกัศกึษา  400 ใบ X 100 บาท 
 

40,000 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 40,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้ร ั
      -   มคีู่มอืนกัเรยีน นกัศกึษาใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2566 
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 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      -   แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 036 
 

โครงการ   แนะแนวสัญจร 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ์/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดทำโครงการออกแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ

ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอละงู และอำเภอใกล้เคียง  เพ่ือให้งาน
เกิดประสิทธิภาพสูสุดแก่เด็ก และวิทยาลัยอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนดังนั้นทางงานแนะแนว ดังนั้นทางงานแนะแนว ฯ จึงเขียนโครงการนี้มาเพ่ือออกแนะแนวศึกษา
ต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ที่อยู่ใกล้เคียงภายในอำเภอละงู 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้กระบวนการแนะแนวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น  
3) เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้สังคมภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น 
 

   6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
        6.1 เชิงปริมาณ 

     -  ปริมาณนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู แต่ละสาขาเพ่ิมข้ึน 20% 

       6.2 เชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพมากขึ้นและนักเรียนได้รับรู้ถึงการมีงานทำและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การศึกษาต่อและส่งเสริมให้นักเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
 

   7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
 
 
 
 

4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  29,500  บาท ได้แก่ 
รายการ จำนนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
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 ค่าใช้สอย     
-  อาหารเที่ยงสำหรับออกแนะแนว 10คน x 18วัน x 50บาท 
-  ค่าจ้างเหมา Roll UP 2x1,650  

 
9,000 
3,300 

ค่าวัสดุ      
- ปากกาลูกลื่น  500x5 
-  สมุดจดบันทึก 500x12 
-  ของที่ระลึกมอบให้โรงเรียนที่ออกแนะแนว  290x30 

2,500 
6,000 
8,700 

ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 29,500 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      - ปริมาณนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู แต่ละสาขาเพ่ิมข้ึน 20% 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     - แบบประเมินความพึงพอใจ  
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่037 
 

โครงการ  จดัท าเกียรติบตัรยกย่อง นักเรียน นักศึกษาดีเด่น 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นางกาญจนา  จอหวงั/งานครทูีป่รกึษา/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                      โครงการตามภาระงานประจ า 



  112 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

                                        โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยงานครูทีป่รกึษา  ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลระบบครทูีป่รกึษา  และนกัเรยีนนกัศกึษา ภายใต้การ
ดแูลครทูีป่รกึษาในการดูแลนัน้ ไดม้นีกัเรยีน นกัศกึษา ทีม่พีฤตกิรรมด ีผลการเรยีนด ีและเขา้ร่วมกจิกรรม
ด ีสร้างชื่อเสยีงให้วทิยาลยั สู่สายตาภายนอก  นักเรยีน นักศกึษาเหล่านี้สมควรได้รบัการย่อย่อง เชดิชู
เกยีรตจิากทางวทิยาลยัฯเพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจและความมุ่งมัน่ในการท าความดตี่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษามคีวามภาคภูมใิจในการท าความด ี
2) เพือ่ใหผู้ป้กครองและชุมชนไดร้บัรูแ้ละยกย่องนกัเรยีน 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนในระบบครทูีป่รกึษาไดร้บัการยกย่องในความตัง้ใจ 
6.2 เชิงคณุภาพ 

- นกัเรยีน นกัศกึษามคีวามภาคภูมใิจในการท าความดี 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   2,450  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
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 ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ          
   - กระดาษเกยีรตบิตัร 2x100 
   - กรอบเกยีรตบิตัร  15x150 

 
200 

2,250 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 2,450 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  นกัเรยีน นกัศกึษามคีวามภาคภูมใิจ 
2.)  นกัเรยีน นกัศกึษาตัง้ใจเรยีน และท าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 038 
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 โครงการ   จดัท าเกียรติบตัรยกย่อง ครท่ีูปรึกษาดีเด่น /ครผูู้สอนดีเด่น 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นางกาญจนา  จอหวงั/ครทูีป่รกึษา/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                      โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ด้วยงานครูที่ปรกึษา  ได้รบัมอบหมายให้ครูที่ปรกึษา  ดูแล ก ากบัและตดิตามช่วยเหลอืนักเรยีน 
นักศกึษา ได้มคีรูทีป่รกึษา ได้มกีารตดิตามพฤตกิรรม ส่งเสรมิผลการเรยีน และดูแลการเขา้ร่วมกจิกรรม
ของนักเรยีน นักศกึษา โดยทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ  ครทูีป่รกึษาเหล่านี้สมควรไดร้บัการย่อย่อง เชดิชู
เกยีรตจิากทางวทิยาลยัฯ เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจและความมุ่งมัน่ในการท าความดตี่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ใหค้รทูีป่รกึษามคีวามภาคภูมใิจในการท าความดี 
2) เพือ่เป็นการยกย่องครูทีป่รกึษาทีด่แูลนกัเรยีน นกัศกึษา 
3) เพือ่เป็นการยกย่องครผููส้อนดเีด่น 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- ครใูนระบบครทูีป่รกึษาไดร้บัการยกย่องในความตัง้ใจ 
6.2 เชิงคณุภาพ 

- ครทูีป่รกึษามคีวามภาคภูมใิจในการท าความดี 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
 สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   -  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
ค่าวสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  ครทูีป่รกึษาและครผููส้อนมคีวามภาคภูมใิจในการปฏบิตัหิน้าที่ 
2.) วทิยาลยัการอาชพีละงูมคีรทูีป่รกึษาทีด่ใีนการปฏบิตังิาน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 039 
 

โครงการ    สานสายใยสานสมัพนัธ์ ออกเยี่ยมบ้าน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางกาญจนา  จอหวงั /ครทูีป่รกึษษ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 - นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ด้วยงานครูที่ปรกึษา  ได้รบัมอบหมายให้ดูแลระบบครูที่ปรกึษา  โดยให้ครูที่ปรกึษามขีอ้มูลของ

นักศกึษาในความรบัผดิชอบของแต่ละคน  และให้ครูทีป่รกึษาเยีย่มบ้านนักศกึษา เพื่อให้ครูทีป่รกึษาและ
วทิยาลยัฯ ทราบถงึความเป็นอยู่ของนักศกึษาในการดูแลของตน  หากนักศกึษามปัีญหาครูที่ปรกึษาและ
วิทยาลัยฯสามารถช่วยเหลือได้ทันที  รวมทัง้รู้รายละเอียดข้อมู ลที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่กับ
ผูป้กครอง 

 

5.  วตัถปุระสงค ์
 1.) เพือ่ใหค้รทูีป่รกึษาสามารถตดิตามนกัเรยีนนกัศกึษาในการรบัผดิชอบของตน 
 2.) เพือ่ใหง้านครูทีป่รกึษาไดส้รุปผลการด าเนินงานใหว้ทิยาลยัฯทราบไดร้วดเรว็ 

3.) เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างวทิยาลยักบัผูป้กครอง 
4.) เพือ่ลดปัญหาการออกกลางคนั 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

-  ออกเยีย่มบา้นนกัเรยีนนักศกึษาครบ 100%  
     6.2 เชิงคณุภาพ 

     - ครทูีป่รกึษาสามารถตดิตามนกัเรยีนนกัศกึษาในการรบัผดิชอบของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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 2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

ระยะเวลา  ธนัวาคม 2565 - กุมภาพนัธ ์2566 
สถานท่ี    วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   -  บาท  ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) รายงานผลการเยีย่มบา้นนกัศกึษาของครูทีป่รกึษาในแผนก 
2.) รายงานผลการเยีย่มบา้นนกัศกึษาของครูทีป่รกึษาในวทิยาลยัการอาชพีละงู 
3.) ครทูีป่รกึษารบัทราบปัญหาและอุปสรรคของนกัศกึษา 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 
 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
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 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 040 
 

โครงการ   กิจกรรมโฮมรมู 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางกาญจนา  จอหวงั/ครทูีป่รกึษา/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา/มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา ตวับ่งชี ้

3.1.2 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยงานครทูีป่รกึษา  ไดร้บัมอบหมายใหดู้แลระบบครทูีป่รกึษา  โดยใหค้รูทีป่รกึษาด าเนินการ จดั
กจิกรรมโฮมรมู พบปะนักเรยีน นักศกึษาในคาบโฮมรมู เพื่ออบรมใหค้ าชี้แนะแก่นกัเรยีน นักศกึษาในการ
ดูแลของครูที่ปรกึษา  และยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างครูทีป่รกึษากบันักเรยีน นักศกึษาได้ดี
อกีดว้ย และสรุปการจดักจิกรรมโฮมรมูลงในสมุดบนัทกึและรายงานผลการจดักจิกรรมโฮมรมูใหว้ทิยาลยัฯ 
ทราบต่อไป  
 

5. วตัถปุระสงค ์
 1.) เพือ่ใหค้รทูีป่รกึษาสามารถมสีมุดบนัทกึในการจดักจิกรรมโฮมรูม ไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 2.) เพือ่ใหง้านครูทีป่รกึษาไดส้รุปผลการด าเนินงานใหว้ทิยาลยัฯ ทราบไดร้วดเรว็ 
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  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

- ครทูีป่รกึษาสามารถมสีมุดบนัทกึการจดักจิกรรมโฮมรูมของครทูีป่รกึษา  ทุกหอ้งในคาบกจิกรรม 
โฮมรูม 
- งานครทูีป่รกึษาไดส้รุปผลการจดักจิกรรมโฮมรูมทุกสปัดาหใ์หว้ทิยาลยัฯ ทราบ 

     6.2 เชิงคณุภาพ 
- ระบบงานครทูีป่รกึษาสามารถด าเนินตามระบบขัน้ตอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

 ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   700  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ (หมกึชนิดเตมิ 2 ตลบั) 700 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 700 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- มสีมุดบนัทกึในการจดักจิกรรมโฮมรูม จ านวน 38 เล่ม  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
- ประเมนิผลจากสรุปการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 041 
 

โครงการ  ป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศุภกิจ  เหมือนพะวงศ์/ งานปกครอง/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่  2   

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายมาตรการ การป้องกันเด็กและเยาวชนในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทางสถานศึกษา  จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
      1.) เพ่ือลดและควบคุมพ้ืนที่/ปัจจัยเสี่ยงมิให้เอ้ือต่อเยาวชนในสถานศึกษาไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 
      2.) เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ 
      3.) เพ่ือให้สังคมเกิดความยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
      4.) เพ่ือให้เกิดกลไกในลักษณะบูรณาการที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำงานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

     1.) ผู้เรียนร้อยละ 94  มีจิตอาสา และ บำเพ็ญประโยชน์ 
  2.) ผู้เรียนร้อยละ 85   รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษได้ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

     ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา  2566 
     สถานที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   1,750  บาท ไดแ้ก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ  

- ชุดตรวจสารเสพตดิ 50x2 
- ถุงมอื 2x250 

 
1,250 

500 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 1,750 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี 
2.) ผู้เรียนจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1) สังเกตพฤติกรรม 
2) แบบสอบถาม 

 
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 042 
 

โครงการ  อบรมครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางกาญจนา  จอหวัง/ ครูที่ปรึกษา/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                  โครงการตามภาระงานประจำ 

                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา    ตัวบ่งชี้ 3.1.2 
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 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานครูที่ปรึกษา  ได้แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้
รู้จักนักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาจะต้องมีกลยุทธ์ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา แต่ยังมีนักเรียน 
นักศึกษาออกกลางคัน อยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นผลเสียกับวิทยาลัยฯ  
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาหาแนวทางลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 5.2  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 

    6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
         6.1 เชิงปริมาณ 

    1. ครูที่ปรึกษาทุกคนเข้าร่วมอบรม 100% 
    2. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  

        6.2 เชิงคุณภาพ 
    - ระบบงานครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินตามระบบขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   -  บาท  ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 - ครูที่ปรึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 100% 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

- ประเมินผลจากการสรุปการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

 
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 043 
 

โครงการ  ทุนอาหารกลางวัน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววรรณี  ผอมเขียว/ งานปกครอง/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องของ

ทุนอาหารกลางวัน เป็นจำนวนมากซึ่งนักเรียนดังกล่าวหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่ประสบความสำเร็จ
ทางด้านการเรียน ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ลาออก ออกกลางคัน เนื่องจากไม่ทุนทรัพย์ในการเรียน 
และเพ่ือแบ่งเบาภาระทางครอบครัวและให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษาเหล่านั้น วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีโครงการ
ทุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน เป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันจึงเห็นสมควรจัดโครงการนี้ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

          5.2 เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
          5.3. เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- มีจำนวนทุนอาหารกลางวัน จำนวน  20 ทุน และเพ่ิมข้ึนทุกปี 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษามีความตั้งใจเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียน 
นักศึกษาด้วยกัน 

    

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.2 ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 7.3 ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
 7.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.5 ดำเนินโครงการ 
 7.6 สรุปผลการดำเนินงาน 

  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน     - 
ค่าใช้สอย        - 
ค่าวัสดุ - 
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 ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน - 

หมายเหต ุ   ทุกรายการสามารถถวัเฉลีย่ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       - ปริมาณนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู แต่ละสาขาเพ่ิมข้ึน 20% 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 044 
 

โครงการ   ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นางสาวสุวรรณา  ละหมนั/งานสวสัดกิาร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
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                                        โครงการตามภาระงานประจ า 
                                        โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที่  2 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมอบนโยบายให้

สถานศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพ
ร่างกายที่ต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้ห่างไกลจากยาเสพติด ที่ จะทำลายชีวิต
และทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพและ
พลานามัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 

 

5.  วตัถปุระสงค ์
1.)  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการบริการด้านดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
2.)  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
3.)  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
4.)  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษ พิษภัยของสารเสพติด 

 

  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
- นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและโทษของสารเสพติด  

 

 7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

     ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา  2566 
     สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน/บกศ.  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   932  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย 932 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 932 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและโทษของสารเสพติด 
 2. ได้ทราบข้อมูลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

โครงการที ่ 045 
 

โครงการ  บริการน้ำดื่มแก่นกัเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุวรรณา  ละหมัน/ งานสวัสดิการฯ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                             โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยการอาชีพละงู มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมข้ึน การให้บริการน้ำดื่มเป็น

สิ่งสำคัญมากกับสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการให้บริการไม่เพียงพอและด้านสุขอนามัยก็มีข้อบกพร่องเรื่องความ
สะอาด เพราะสภาพของเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้ติดตั้งมาหลายปีแล้ว ทำให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพ
ที่น้อยลง ประกอบกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ใช้บริการเรื่องน้ำดื่มทุกวัน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีต่อการ
บริโภค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงมีการปรับปรุง และพัฒนาด้านการให้บริการน้ำดื่ม ดังนั้นงาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อ
การศึกษาขึ้น เพ่ือให้มีน้ำดื่มมีคุณภาพ และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึ กษาที่มากขึ้น และป้องกันโรค
ระบาด 

5. วัตถุประสงค ์
1.) เพ่ือให้มีน้ำดื่มเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.) เพ่ือความปลอดภัยต่อนักเรียน และบุคลากร 
3.) เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

6.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1   เชิงปริมาณ 
       -  มีน้ำดื่มท่ีเพียงพอ และถูกสุขอนามัย 

6.2   เชิงคุณภาพ 
      -  นักเรียน นักศึกษา ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัย 
7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
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 7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ..ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  12,000   บาท ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย   (น้ำดื่ม 800 ถัง * 15 บาท) 12,000 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 12,000 
   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน นักศึกษา มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.) นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภค 
3.) วิทยาลัยฯ ได้บริการน้ำดื่มให้นักเรียน นักศึกษา 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมินผลจากการสรุปการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 046 
 

โครงการ  อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา หอพักหญิง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุวรรณา  ละหมัน/ งานสวัสดิการ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                             โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และ ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่
ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่า
เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคำ
สอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทางศาสนา 
และแนวปฏิบัติของศาสนา เพ่ือเตรียมตัวให้ พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม
ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะ มีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบั ติ
ได้อย่างถูกต้องต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์
1.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา หอพักหญิงวิทยาลัยการอาชีพละงูได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไป

ปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
2.)  เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต      

6.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1   เชิงปริมาณ 
       -  นักเรียน นักศึกษาหอพัก จำนวน 28 คน 

6.2   เชิงคุณภาพ 
      -  เพ่ืออบรมจริยธรรม คุณธรรม ตามคำสั่งสอนของหลักศาสนา ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
    ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต   
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
 
 
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 

  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  432   บาท ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย   (ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 ม.) 432 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 432 
   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ เรื่องคณุธรรม จริยธรรม 

2.) นักเรียน นักศึกษา ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้  
    เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 
 

  
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 047 
 

โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพอาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณา  ละหมัน/ งานสวัสดิการฯ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                             โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่... 5, 11, 12 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดอาคารหอพักให้กับนักเรียนนักศึกษาหญิง  ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด ได้เข้าพักอยู่ภายในหอพัก
ฯ โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอให้กับนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  และเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อาคารหอพักหญิง จึงเห็นสมควร
จัดทำโครงการพัฒนาอาคารหอพักนักเรียนนักศึกษาข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารหอพักหญิง 

    2.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเข้าพักในห้องพักอย่างปลอดภัย 

6.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1   เชิงปริมาณ 
       -  นักเรียนนักศึกษาหอพัก จำนวน 28 คน 

6.2   เชิงคุณภาพ 
       -  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารหอพักหญิง ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
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 3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
  สถานที ่ หอพักหญิง วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000   บาท ได้แก่ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย    - 
ค่าวสัด ุ

- ไม้กวาดดอกหญ้า     (10 อัน * 45 บาท)  
- น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ด (1 ลัง * 960 บาท)  
- น้ำยาถูพ้ืน              (1 ลัง * 1,080 บาท)  
- แปรงขัดห้อง           (10 อัน * 45 บาท)  

- ขันน้ำ                   (2 ใบ * 30 บาท)  

 
450 
960 

1,080 
450 
60 

ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 3000 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าพักภายในอาคารหอพักท่ีมีความพร้อม สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
2.) อาคารหอพักหญิง วิทยาลัยการอาชีพละงู มีมาตรฐาน 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 048 
 

โครงการ  จัดซื้อตู้ยาประจำแผนกวิชา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณา  ละหมัน/ งานสวัสดิการฯ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                             โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยการอาชีพละงู มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา  เพ่ิมขึ้น การให้บริการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา ควรมีตู้ยาสำหรับเก็บยาที่ใช้รักษาอาการของนักเรียน 
นักศึกษา ก่อนนำนักเรียน นักศึกษา มาห้องพยาบาล เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
บาดเจ็บ หรือไม่สบายได้อย่างทันท่วงที ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์
1.) เพ่ือให้แต่ละแผนกมีตู้ยา 
2.) เพ่ืออำนวยความสะดวกเบื้องต้นกับนักเรียน นักศึกษา 

6.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1   เชิงปริมาณ 
       -  มีตู้ยาประจำแผนกวิชา 

6.2   เชิงคุณภาพ 
      -  นักเรียน นักศึกษา มียาที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
  สถานที ่  แผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  450   บาท ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย    - 
ค่าวสัด ุ 450 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 450 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) แผนกวิชามีตู้ยาในการเก็บยา 
2.) นักเรียน นักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็ว 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมินผลจากการสรุปการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
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 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 049 
 

โครงการ  อาชีวะจิตอาสาบริการชุมชน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายบัญญัติ  หลังเศษ/งานโครงการพิเศษฯ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใน ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่.............. 
  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่.............. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ       
เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการเรียน การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และคณะบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงูมีจิตอาสา ในการช่วยเหลือประชาชน 
ชุมชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อสังคม ให้เห็นถึงความสำคัญของการ
เรียนสายอาชีพที่สามารถนำความรู้ ทักษะ ช่วยเหลือสังคมได้ นั้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการ  
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  5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 
 5.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อสังคม และเห็นถึงคุณค่าความสำคัญ 
 ของการเรียนสายอาชีพที่สามารถนำความรู้ ทักษะ ช่วยเหลือสังคมได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดตั้งศูนย์เพ่ือชุมชน ชุมชนละ จำนวน 1 ศูนย์ 
  - ครู บุคลากร เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน/ศูนย์ 
  - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน/ศูนย์ 
  - ประชาชนเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 100 คน/ศูนย์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานให้บริการ 
  - นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา นำวิชาชีพให้บริการชุมชนได้   
  - สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสามารถนำไปต่อยอดได้ 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
  สถานที ่  เขตบริการภายในจังหวัดสตูล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  34,232   บาท ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย    432 
ค่าวสัด ุ 33,800 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 34,232 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 9.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ  
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 
9.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อสังคม และสามารถนำความรู้  
ทักษะ ช่วยเหลือสังคมได้ 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
10.2 ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 050 
 

โครงการ  ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายยะโกบ  หลงโซะ/ งานวัดผลและประเมินผล/ วิทยาลัยกรอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 -  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 -  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  5 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีจุดประสงค์ให้สถานศึกษาในสังกัด  พัฒนา
กำลังคนให้ทันเทคโนโลยี  มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  และทักษะวิชาชีพ  และเพ่ือให้ผู้เรียนที่
จบการศึกษาจากอาชีวศึกษา  มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  ในการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยการดำเนิน
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  
ทุกคน  ทุกแผนกวิชา  ได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน   
 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในด้านวิชาชีพ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  -  นกัเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  ทุกคนทุกแผนกวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  ทุกคน ทุกแผนกวิชา  ได้เข้ารับ 
 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 

  

ระยะเวลา  มีนาคม 2566 
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 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ 
      จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน/บกศ.  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  7,224  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน  (วิทยากร 7 คน*600) 4,200 
ค่าใชส้อย     (ค่าจ้างเหมาบริการป้ายไวนิล  (7 ผืน*432 บาท) 3,024 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 7,224 
  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาและมีความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 
 
 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที่  051 
 

โครงการ  การจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบ V-net  ของนักเรียน  นักศึกษา   
             ระดับชั้น  ปวช.3 และปวส.2  ประจำปีการศึกษา  2565 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายยะโกบ  หลงโซะ/ งานวัดผลและประเมินผล/ วิทยาลัยกรอาชีพละงู 
 

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

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 -  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 -  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  1.4  และ  1.6 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู  ได้ เปิ ดสอนและจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวช.,ปวส.)  ซึ่งนักเรียน  นักศึกษา  ในระดับชั้น  ปวช.3  และ ปวส.2  ทุกคน  
ทุกแผนกวิชา  ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-net  ซึ่ งเป็นการทดสอบวัดความรู้   
ความสามารถทางวิชาการ  และด้านวิชาชีพ  และผลการทดสอบ  V-net  วิทยาลัยฯ สามารถนำมาใช้ในการ
ปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมพร้อมในการสอนเสริมให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ในระดับชั้น  ปวช.3   
                 และระดับชั้น ปวส.2 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมระดับผลคะแนนการทดสอบ  V-net  ของนักเรียน  นักศึกษา  ในระดับชั้น  ปวช.3   
                 และระดับชั้น ปวส.2 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  ทุกคน ทุกแผนกวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  ทุกคน ทุกแผนกวิชา  ได้รับการ
สอนเสริมในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ  V-net 
 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 1)  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 



  139 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

  3)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 4)  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 5)  ดำเนินโครงการ 
 6) สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

ระยะเวลา  มกราคม  2566 
สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
 จากเงนิ  งบปวช./ปวส/อุดหนุน/บกศ.  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  3,840  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย  (สำเนาเอกสารประกอบคู่มือ 192*20) 3,840 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 3,840 
  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  ทุกคน ทุกแผนกวิชา  ได้รับการสอนเสริม
ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ  V-net 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ผลคะแนนการทดสอบ  V-net  ของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3  และ ปวส.2  ทุกคน  
ทุกแผนกวิชา  
 
 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่  052 
โครงการ  พัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายยะโกบ  หลงโซะ/ งานวัดผลและประเมินผล/ วิทยาลัยกรอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 -  นโยบาย  4  มิต ิ 
  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  
2562  และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2563  จำนวน 7 แผนกวิชา  และในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นจะต้องมีการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ทุก
คน  ทุกชั้นปี  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ  ของนักเรี ยน  นักศึกษา  และ
เพ่ือรองรับการดำเนินงานด้านวัดผลและประเมินผลของนักเรียน  นักศึกษา  ในระบบ  ศธ.02 ออนไลน์ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ  ทุกคน  ทุกชั้นปี 
 5.2  เพ่ือรองรับการดำเนินงานในระบบ  ศธ.02  ออนไลน์ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  -  นักเรียน  นักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  -  ทราบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

ทุกคนทุกชั้นปี 
 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
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  7.3  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 7.4  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 7.5 ดำเนินโครงการ 
 7.6  สรุปผลการดำเนินงา 
 

ระยะเวลา  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 
สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน  งบประมาณ  งบ ปวช./ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  31,750 บาท ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียนนักศึกษา ทุกคนทุกชั้นปี  เข้ารับการทดสอบวัดผลความรู้  และทักษะด้านวิชาชีพ  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ผลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษา 
 
 

 

รายการ จำนวนเงิน  (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย  
กระดาษ  เอ4 สีเขียว  (20ห่อ*120 บาท) 2,400 
กระดาษ  เอ4 สีฟ้า  (15 ห่อ*120บาท) 1,800 
กระดาษ  เอ4 ม่วง  (7 ห่อ*120บาท) 840 
กระดาษ  เอ4 สีเหลือง  (10 ห่อ*120บาท) 1,200 
กระดาษ  เอ4 สีชมพู  (10 ห่อ*120บาท) 1,200 
กระดาษ  เอ4 สีส้ม  (10 ห่อ*120บาท) 1,200 
กระดาษคำตอบ  60  ข้อ  (100 * 48 บาท) 4,800 
กระดาษคำตอบ  100  ข้อ  (50 * 72 บาท) 3,600 
กระดาษ  ต๒ก.  (50 *125 บาท) 6,250 
ซองข้อสอบขยายข้าง  (900ซอง * 8 บาท) 
แม็กเบอร์ 6*180 

7,200 
1,080 

เหล็กเจาะข้อสอบ6*30 180 
กระดาษ  เอ4 สีเขียว  (20ห่อ*120 บาท) 
กระดาษ  เอ4 สีฟ้า  (15 ห่อ*120บาท) 

2,400 
1800 

รวมเงิน 31,750 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 053 
 

โครงการ  ทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา  ระดบัชัน้ ปวช.3 และ ปวส.2  
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายยะโกบ  หลงโซะ/ งานวัดผลและประเมินผล/ วิทยาลัยกรอาชีพละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพเิศษ  (ไม่ใชง้บประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร ์ นโยบาย  จดุเน้น  และมาตรการ 
 -  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม 
 -  มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา  ตวับ่งชีท้ี ่ 1.6 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 การทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เป็นการทดสอบ  ความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะ  
ตลอดจนลกัษณะนิสยัในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีโดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมะสม  ซึ่งก าหนดเกณฑ์
การตดัสนิไวช้ดัเจนพรอ้มทัง้จดัด าเนินการประเมนิภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นมาตรฐาน  และเพือ่ใหผู้เ้รยีนทีจ่ะจบ
การศกึษา  ในระดบัชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส.2 ทุกคน ทุกแผนกวชิา  ไดร้บัการทดสอบดงักล่าว ฝ่าย
วชิาการ จงีไดด้ าเนินการจดัท าโครงการทดสอบประเมนิมาตรฐานวชิาชพี  ของนักเรยีนนักศกึษา ระดบัชัน้ 
ปวช.3  และระดบั 
ชัน้ ปวส.2 ทุกคน ทุกแผนกวชิา   
   

5. วตัถปุระสงค ์
 5.1  เพื่อให้นักเรยีน  นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวชิา   
 5.2  เพื่อให้นักเรยีน  นักศกึษาได้มคีวามรูด้้านจรรยาบรรณวชิาชพีและมทีศันคตทิี่ดเีกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชพี 
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 6.  เป้าหมายและตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
 6.1  เชงิปรมิาณ 
  -  นกัเรยีน  นกัศกึษา  ระดบัชัน้ ปวช.3  และระดบัชัน้ ปวส.2  ทุกคนทุกแผนกวชิา 
 6.2  เชงิคุณภาพ 
  -  นกัเรยีน  นกัศกึษามคีวามรู ้ ความสามารถตรงตามมาตรฐานวชิาชพีของแต่ละสาขาวชิา   
  -  นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ประกอบ   
           อาชพี 
 

7.  กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  แต่งตัง้ค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
 7.3  ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ 
 7.4  ด าเนินการจดัซือ้/จดัจา้ง 
 
 
 

 7.5  ด าเนินโครงการ 
 7.6  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา  มนีาคม  2566 
สถานท่ี     วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรพัยากร  และแหล่งท่ีมา  การด าเนินโครงการ 
 จากเงนิงบประมาณ งบปวช./ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้    -   บาท ไดแ้ก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีน  นกัศกึษา  มคีวามรู ้ ความสามารถ  ตรงตามมาตรฐานวชิาชพีของแต่ละสาขาวชิา   
และมคีวามรูด้า้นจรรยาบรรณวชิาชพีและมทีศันคตทิีด่เีกี่ยวกบัการประกอบอาชพี 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ผลการทดสอบประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
 
  
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่054 
 

โครงการ  นเิทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูผู้สอน  
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณด ี จิ้วจวบ /งานหลกัสตูร/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม2 พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
-  มาตรการด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน 
-  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  2.1 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  การจัดการเรียน   การ
สอนแนวใหม่จึงพยายามให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
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 กิจกรรมนั้นๆ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ขณะเดียวกันผู้สอนก็จะคอยสอดแทรกกิจกรรม  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กลมกลืนไปพร้อมๆกัน 
 การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  เป็นกระบวนการส่งเสริมและช่วยเหลือ  ร่วมคิด  ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น  และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมิน  และช่วยเหลือ  ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  -  บุคลากรครู  จำนวน  45  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  -  บุคลากรครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 7.3  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 7.4  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 7.5  ดำเนินโครงการ 
 7.6  สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

 ระยะเวลา  ตุลาคม  2565  ถึงเดือนกันยายน  2566 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  งบประมาณ  งบ ปวช./ปวส./อุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครภุณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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  บุคลากรครูของวิทยาลัยการอาชีพละงู  จำนวน  45  คน  ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
ส่งผลให้ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 
 

 
 

 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 055 
 

โครงการ  ปรบัปรงุหลกัสูตรฐานสมรรถนะระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการและชุมชน 
 

 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางสาวสุวรรณด ี จิว้จวบ /งานหลกัสตูร/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- มาตรการดา้นการปฏริปูการเรยีนการสอน 
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 - มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา  2.1 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
มุมมองด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู้  ที่ว่าสถานศึกษามีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรที่มี

คุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และทอ้งถิน่  โดยใหชุ้มชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  ดังนัน้การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่าง
สถานศกึษา กบัสถานประกอบการ และชุมชน  จงึถอืเป็นภารกจิหลกัทีส่ าคญัของงานพฒันาหลกัสูตรการ
เรยีนการสอนและฝ่ายวชิาการ  ที่จะต้องประสานความร่วมมอืกบัชุมชน  ท้องถิน่  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่จะ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรใหม้คีุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน  ชุมชนและ
ทอ้งถิน่ ตลอดจนตลาดแรงงาน และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาต่อไป   

 

5.  วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัชุมชน 
2)  สง่เสรมิใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
3)  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสถานศกึษากบัชุมชน 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

  - คณะครวูทิยาลยัการอาชพีละง,ู สถานประกอบการ, ชุมชน จ านวน 50 คน 
      6.2 เชิงคณุภาพ 

1)  เพือ่ใหส้ถานศกึษาไดร้บัขอ้มลูความตอ้งการของชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพชุมชน  
2)  เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งและพฒันาหลกัสตูรมปีระสทิธภิาพ 
3)  เพือ่ใหส้ถานศกึษามหีลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 

 7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 7.3  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 
 
 

 7.4  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 7.5  ดำเนินโครงการ 
 7.6  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ งบประมาณ  งบ ปวช./ปวส./อุดหนนุ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -   บาท ไดแ้ก่

ค่าตอบแทนและค่าใชส้อยวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ครมูคีวามรู ้ ความสามารถในการปรบัปรุง / พฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ  
2.  สถานศกึษามหีลกัสตูรฐานสมรรถนะทีม่คีุณภาพ  เหมาะสมกบัผูเ้รยีน  สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทอ้งถิน่     
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม ประเมนิจากคร,ู นกัเรยีน, และสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 056 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนเชิงสมรรถนะ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุวรรด ี จิว้จวบ/ฝ่ายวชิาการ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  มาตรการด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน 
-  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  2.1 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การเขียนแผนการสอน  เป็นการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเข้าสู่

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน  โดยกำหนดไว้เป็นขั้นตอนล่วงหน้าก่อนสอนจริง  มีการระบุถึง
วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระของบทเรียน  วิธีการ  และกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสอน  
กำหนดวิธีการวัดประเมินผลการสอนอย่างชัดเจน  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
       5.1  เพื่อส่งเสริมทักษะในการเขียนแผนการสอนให้แก่ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา 
       5.2  เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ  กระบวนการ  และกิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการสอน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
          -  ครูและบุคลากร  จำนวน  55  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีเทคนิคในการเขียนแผนการสอน  ส่งผลให้แผนการ 
 สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) ดำเนินโครงการ 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  เมษายน  2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 



  150 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  11,125 บาท ได้แก่ 

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  (1 คน*8 ชม.*600 บาท) 
- ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง  (55 ชุด*25 บาท*2 มื้อ)  
- ค่าจ้างเหมาอาหารเที่ยง  (55 ชุด*50 บาท*1 มื้อ) 
- ค่าจ้างเหมาสำเนาเอกสารประกอบการอบรม  (55 ชุด*15 บาท) 

 
4,800 
2,750 
2,750 

825 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน 11,125 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) สามารถส่งเสริมความสามารถของครูผู้สอนในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 2) นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเนื้อหาของแต่ละรายวิชามากยิ่งขึ้น 
 3) สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
2. ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 

 

 
 



  151 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 057 
 

โครงการ  ครูกับส่ือการเรียนการสอน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  น.ส.เพ็ญนภา หมีนสัน/งานสื่อการเรียนการสอน/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่      
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพละงู  เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วย

ตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัด   
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และเพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
  ปัจจุบันการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆเกือบทุกระดับจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  รัฐจึงเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียน 
เพราะเป็นองค์ประกอบในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ งานวิชาการจึงจัดทำโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  
 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาของ 
    ครูผู้สอน 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ผลิตสื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และสามารถเผยแพร่ผลงานที่ได้ผลิตขึ้น 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
          1) ส่งเสริมความรู้และความสามารถในการคิดค้นการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 2) สามารถส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตสื่อต่างๆ 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยการอาชีพละงู 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  - สื่อ นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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 7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) ดำเนินโครงการ 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา เดือน  พฤษภาคม 2566   ปีงบประมาณ 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  -   บาท ได้แก่ 

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน - 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) สามารถส่งเสริมความสามารถของครูผู้สอนในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 2) นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเนื้อหาของแต่ละรายวิชามากยิ่งข้ึน 
 3) สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
2. ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  058 

 

 โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายจารุบุตร  ศรีสนิท/ งานสื่อการเรียนการสอน/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่      
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้พัฒนาโดยยึดหลักสูตรฐานสมรรถนะ        

พุทธศักราช 2563 เป็นการจัดหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  วัฒนธรรม และ
การเมือง ซึ่งได้มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2552 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับ ไทยแลนด์ 4.0 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับ  นักเรียนในการ
แสวงหา ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้ เรียน สื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาจัดกิจกรรมหากมี  ความ
หลากหลาย สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี การจัดห้องเรียนที่มีสื่อพร้อมใช้ จะช่วยส่งเสริมให้  การ
จดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า 

ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องคิดหาสื่อและนวัตกรรมต่างๆ ที่เข้ามาช่วย โดยครูควรมีโอกาสได้รับการ  
อบรม เพ่ือพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมให้ทันสมัยน่าสนใจ สื่อการสอนที่ครูผลิตนั้นครูเลือกใช้ได้ตรงความ
ต้องการของ นักเรียนและเนื้อหาที่ครูกำหนดเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ
การสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป นี้ขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์  
        - เพ่ือให้ครูผลิตสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ของครูสามารถผลิตสื่อการสอน มาใช้ในการเรียนการสอน 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

- ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อการสอนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่
3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
6.) ด าเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา พฤษภาคม 2566   
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ  ปวช./ปวส/อุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  6,960 บาท ได้แก่ 

รายการ จำนวนเงิน  (บาท) 
ค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (54 ชุด*25*2) 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (54*50) 
- ค่าจ้างเหมาวิทยากร 
- ค่ากระดาษการ์ดขาว (2*180) 

 
6,960 

ค่าวัสดุ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน 6,960 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     - เพ่ิมพ้ืนที่ห้องพักครูของแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     - รายงานผลการดำเนินโครงการ 
       

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  059 

 

ชื่อโครงการ  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 

1. ผูป้ระสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางสาววรรณี   ผอมเขียว/งานหลักสูตร/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
-  นโยบายด้านการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียน  ด้านอาชีวศึกษา 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิ
ภาคีให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือเป็นการสร้างอัตรากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ  โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมปริมาณสาขาวิชาในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น  และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและได้มีการติดตาม  
ประเมิน  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพ่ือให้การดำเนินงานในส่วนของการจัดการ
เรียนสอนดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี 

 5.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการการสอนระบบทวิภาคี 
 5.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  -  นักศึกษา  ระบบทวิภาคี  จำนวน  95  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  -  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3. ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ดำเนินโครงการ 



  156 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 7. สรุปผลการดำเนินงาน 
  ระยะเวลา ตุลาคม  2565 - กันยายน  2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงูและสถานประกอบการ 

 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  8,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ 8,000 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน 8,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 9.2  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 9.3  มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถามโครงการ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
       

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  060 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางสุวรรณดี  จิ้วจวบ/งานหลักสูตร/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  1-12 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .......... 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มี
ความรู้ทักษะทั้งวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จัก
ทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพหรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทาง วิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
2) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาแก่นักเรียน นักศึกษา 
3) เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
4) เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทักษะวิชาชีพ,วิชาการและกิจกรรมต่างๆระดับ

ภาคและระดับชาติ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

            1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 
       2. นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  มีการจัดประชุมระดับหน่วยและนักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและ
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3. ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ดำเนินโครงการ 
7. สรุปผลการดำเนินงาน 

  ระยะเวลา เดือน พฤศจิกายน 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  25,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย 25,000 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน 25,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ 
3. นักเรียนนักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  061 

โครงการ    ปรับภูมิทัศน์แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายวัฒชัย  เพ็ชรศรี /แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย

อาชีพ หัวข้อที่ 1.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสวัสดิการแก่ผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน
ทั้งด้านสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ 
      ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์นั้นจึงต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความเหมาะสมสถาน
โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องเพียงต่อจำนวนผู้เรียนไม่แออัด เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะรายวิชา  

               แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนั้นเป็นแผนกที่มีนักเรียน และนักศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกคน
ต้องเรียน ประกอบกับวิทยาลัยการอาชีพละงูมีการเพ่ิมสาขางานจึงทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษามากขึ้น จำนวน
ของพ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่นั่ง และสถานที่ยังไม่มีความเหมาะสมและไม่ รวมถึงแผนกเทคนิคพ้ืนฐานยังใช้พ้ืนที่รวม
กับแผนกวิชาช่างเชื่อม จึงทำให้ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดความไม่พร้อมทำให้ผู้เรียนลดความสนใจต่อ
การเรียนรู้ไม่เกิดแรงจูงใจ ผู้ปกครองขาดความเชื่อม่ัน ไม่ประทับใจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 ปรับภูมิทัศน์แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

1.) นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
2.) นักเรียนร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอ้ืยต่อการเรียนรู้ 

    6.2 เชิงคุณภาพ 
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 1.) สภาพแวดล้อมแผนกเทคนิคพ้ืนฐานสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา ตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  ... -...บาท ไดแ้ก ่
รายการ จ านวนเงนิ  

(บาท) 
ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน - 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   -  มีอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆมีความสวยงาน ร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย           

 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     - รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
       

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  062 

 

โครงการ    ปรับพื้นปูนและทาสีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณรงค์  ภักดี/ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
   พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
 ตามที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้มีพ้ืนที่ภายในแผนกวิชาสำหรับดำเนินการจัดการเรียนการ

สอนให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น  พ้ืนเดิมของอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นแบบพ้ืนปูนผิวขัดมัน
ขณะนี้พ้ืนปูนดังกล่าวได้เกิดการสึกหรอ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน  ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ และเกิดฝุ่น
ปูน ในขณะกวาดทำความสะอาด  ทำให้มีผลต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้พ้ืนที่ของแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากลัง  ในการนี้ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจึงได้เขียนโครงการเพ่ือขอปรับปรุงพ้ืนปูนดังกล่าวให้มีความ
เรียบมากขึ้นลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และทาสีพ้ืนปูนดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสวยงามดึงดูด
ใจให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือปรับปรุงพ้ืนและทาสีอาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
2.) เพ่ือให้พ้ืนที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
3.) เพ่ือลดฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนจากการชำรุดเสียหายของพ้ืนปูน 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- ปรับปรุงพื้นปูนและทาสีพื้นปูนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
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 - มีพ้ืนปูนที่มีสภาพที่ดี  ไม่มีฝุ่นปูน 
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  กันยายน 2565 - ตุลาคม 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณท้ังสิ้น....-...บาท ได้แก ่

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน - 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.) มีพ้ืนที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
      2.) มีแผงฝึกการเดินสายไฟฟ้าสำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่  063 

 

โครงการ    ปรับปรุงพื้นที่ในงานเชื่อมแก๊ส   
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรพล  ทองบุญ /แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย

อาชีพ หัวข้อที่ 1.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสวัสดิการแก่ผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน
ทั้งด้านสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ 
      ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์นั้นจึงต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความเหมาะสมสถาน
โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องเพียงต่อจำนวนผู้เรียนไม่แออัด เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะรายวิชา  

               แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนั้นได้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  เนื่องจากแผนก
เทคนิคพ้ืนฐานมีนักเรียน และนักศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกคนต้องเรียน ประกอบกับวิทยาลัยการ
อาชีพละงูมีการเพ่ิมสาขางานจึงทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษามากขึ้น จำนวนของพ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่ นั่ง และ
สถานที่ยังไม่มีความเหมาะสม  จึงทำให้ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดความไม่พร้อมทำให้ผู้เรียนลดความ
สนใจต่อการเรียนรู้ไม่เกิดแรงจูงใจ ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่น ไม่ประทับใจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
สถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
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      5.1 ปรับปรุงพืน้ที่เรียนปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     5.2 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่สถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน                     
อาชีวศึกษา 
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- เพ่ิมพ้ืนที่เรียนปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะ 
2) ผู้ปกครอง ชุมชน เชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มปริมาณผู้เรียน

อาชีวศึกษา 
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา  ตุลาคม  2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณท้ังสิ้น....-...บาท ได้แก ่
รายการ จ านวนเงนิ  

(บาท) 
ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน - 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
       9.2 พัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      - รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่  064 

โครงการ   จัดหาครุภัณฑ ์
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางอรสา  รังสิโยกฤษฏ์ /งานวางแผน/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 

                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- นโยบายเฉพาะด้านอาชีวศึกษา  ข้อ 17 วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  ซึ่ง
จะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  วิทยาลัยการอาชีพละงูจึงได้ตระหนักใน
เหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

     6.1 เชิงปริมาณ 

 - จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามวัตถุประสงค์  
     6.2 เชิงคุณภาพ 

  - มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) ประชุมชี้แจงโครงการ 

2.) แต่งตั้งคณะทำงาน 

3.) ดำเนินงานตามโครงการ 

4.) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 

5.) ดำเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน 

6.)  ประเมินผล 

7.)  สรุป รายงานผล 
 

ดำเนินการจัดทำระหว่าง    พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่    วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบเงินอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น   100,000  บาท ได้แก่  
รายการ จำนนวนเงิน 

(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 100,000 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

          - วิทยาลัยการอาชีพละงู  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในอย่างเพียงพอ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

1.) สอบถาม สัมภาษณ์   
2.) ประเมินโครงการ  

 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่  065 
 

โครงการ   เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวุฒิชัย  พรหมศิริ /งานวิจัยฯ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 

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

- นโยบายเฉพาะด้านอาชีวศึกษา  ข้อ 17 วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มความสามารถ จาก
หลักการดังกล่าวจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองและมีแรงจูงใจจะศึกษาและ
เพ่ือสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้แสดงความสามารถของตนเองและได้มีโอกาสนำผลงานต่อสาธารณชน  

5. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิด สามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีความรับ 

ผิดชอบ และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

     6.1 เชิงปริมาณ 

 - สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และงานวิจัย    จำนวน   21    ผลงาน 

 - โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย  จำนวน   17    ผลงาน 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
1.)   จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 

2.) ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม 

3.) ติดต่อประสานงานการดำเนินงานตามโครงการ 

4.) จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 

 -  กำหนดกรอบและแนวทาง 

5.) ดำเนินงานตามโครงการ 

 -  ดำเนินการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเข้าร่วมการประกวด 

-  ดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประกวด 

6.) รวบรวมข้อมูลเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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ดำเนินการจัดทำระหว่าง    พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่    วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบเงินอุดหนุน    โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น   110,000  บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ 

รายการ จำนนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 110,000 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิด สามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีความรับผิดชอบและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

- จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่ 066 
 

โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจำ 

                                       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปงบประมาณ 2552 รัฐบาลมีนโยบายเร่งดวนในการจัดการศึกษาโดยจัดให่ทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียค่า
ใช้จาย ตามสิทธิที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพ่ือลดภาระคาใชจ่าย  
เป็นการบรรเทาความเดือดรอนของผู้ปกครอง พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอ
ภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผุ้ด้อยโอกาสทาง สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงไดดําเนินการตามเจตนารมณดังกลาวขางตน โดยในปงบประมาณ 2554 ไดพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพเพ่ือใหสถานศึกษาไปปฏิบัติ และสงเสริมให
นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพละงูจึงได้เห็นความสำคัญ
โครงการดังกล่าวจึงสอดรับในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

2.) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพทั่วถึง เพ่ือขยายโอกาสให้
กว้างขวางลดปัญหานักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

    6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับ ปวช. 100 %  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทุกคน 

    6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรยีนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ขั้นตอน 

1.) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 

2.) ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม 

3.) ติดต่อประสานงานการดำเนินงานตามโครงการ 
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4.) จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 

5.) ดำเนินงานตามโครงการ 

6.) รวบรวมข้อมูลเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือนำเสนอต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 

สถานที่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุน  งบอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 7,586,860 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าหนังสือเรียน   เป็นเงิน    -  บาท 

8.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  เป็นเงิน    -  บาท 

8.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน    -  บาท 

8.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน    -  บาท 

8.5 ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน    -  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-  นักเรียนได้รับระดับ ปวช. ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 5 รายการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

-  นักเรียนระดับ ปวช./แบบสอบถาม 

 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  067 
 
 

โครงการ  ก้าวทนัเทคโนโลยีเครื่องยนต์สมยัใหม่   

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นายกฤษณุ  ชสูกุล/ หวัหน้าแผนกช่างยนต์/วทิยาลยัการอาชพีละ

ง ู
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- มาตรการดา้นการปฏริปูการเรยีนการสอน 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

               ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา พฒันาการฝึกอบรมเทคโนโลยเีครื่องยนต์

สมยัใหม่ ให้กบัครูแผนกช่างยนต์ เพื่อพฒันาความรูแ้ละน าความรู้ทีไ่ด้มาถ่ายทอดให้กบันักศกึษาและผู้ที่

สนใจดงันัน้ คณะครแูผนกวชิาช่างยนต์เหน็ความส าคญักบันักศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละงู ในการเพิม่พูน

ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีในการพฒันาใหก้า้วทนัเทคโนโลยยีานยนตใ์นปัจจุบนั 
 

5.  วตัถปุระสงค ์

1)  เพือ่ใหน้กัศกึษาไดก้า้วทนัเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 

2)  เพือ่ใหน้กัศกึษามทีกัษะและความรูใ้นวชิาชพีเกีย่วกบัเครื่องยนต์ 

     3)  เพือ่ใหน้กัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดไ้ปถ่ายทอดแก่ชุมชนและผูส้นใจ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 

6.1 เชิงปริมาณ     

- นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวช.3   แผนกช่างยนต ์                                    

6.2 เชิงคณุภาพ   

- นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละงเูขา้ร่วมโครงการ ก้าวทนัเทคโนโลยยีานยนต ์มคีวามรูแ้ละทกัษะ

ในวชิาชพีช่างยนตแ์ละสามารถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชุมชนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
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 ขัน้ตอน/กิจกรรม 

     1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5) ด าเนินโครงการ 

     6) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา  มถิุนายน  2566 

สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

จากเงนิงบประมาณ  งบค่าากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 4,700  บาท ไดแ้ก่  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
-  ค่าวทิยากร 

- 
600 

ค่าใช้สอย 
-  ค่าป้ายไวนิล 
-  ค่าอาหารว่าง 
-  ค่าอาหารกลางวนั 

 
432 

1500 
1500 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 4,700 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     1.) นกัศกึษาไดร้บัความรูก้า้วทนัเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 

     2.) นกัศกึษาน าความรูแ้ละทกัษะและความรูใ้นวชิาชพีเกีย่วกบัเครื่องยนต์ 

     3.) นกัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดไ้ปถ่ายทอดแก่ชุมชนและผูส้นใจ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

      1.) แบบสอบถามทศันะคตขิองนกัศกึษา 
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       2.) แบบทดสอบความรูผู้เ้ขา้ร่วมอบรม 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  068 
 

โครงการ  ขบัข่ีปลอดภยั หน่ึงผู้จ าหน่าย หน่ึงสถานศึกษา อุบติัเหตุเป็นศนูย ์
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายกฤษณุ  ชสูกุล/หวัหน้าแผนกช่างยนต/์ วทิยาลยัการอาชพีละ

ง ู
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

- ดา้นมาตรฐานอาชวีศกึษา ตวับ่งชี ้3.12 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ด าเนินการเขียนแผนโครงการ

ประจ าปีเพื่อลดอุบตัเิหตุบนท้องถนน อุบตัิเหตุเป็นศูนย์ (Zero Aciden) โดยประสานงานกบัตวัแทน

จ าหน่ายรถ จกัรยานยนต์ดงันัน้ คณะครูแผนกช่างยนต์ที่ผ่านการอบรมวทิยาการขบัขี่ปลอดภัยจึง

จดัท าแผนการฝึกอบรมขบัขีป่ลอดภยัในสถานศกึษาแก่นักเรยีน นกัศกึษากลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์ใน

ระดบั ปวช.1 แผนกวชิาช่างยนต์ วทิยาลยัการอาชพีละงู ซึ่งเป็นกลุ่มเสีย่งในการช่วยลดอุบตัเิหตุใน

ทอ้งถนน 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
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        1)  เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารบัการอบรมความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตาม

หลกัเกณฑร์วมทัง้เสรมิสรา้งทกัษะความช านาญเพือ่การขบัขีอ่ย่างปลอดภยั 

       2)  เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการขบัขี่รถจกัรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่

นกัเรยีนนกัศกึษา 

       3)  เพื่อรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางท้องถนน โดยเสรมิสร้างจติส านึกในด้นความปลอดภยั

และสรา้งวนิยัจราจรใหแ้ก่นกัศกึษา 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 

6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนระดบัชัน้ ปวช.1   แผนกช่างยนต ์                                   

6.2 เชิงคณุภาพ 

 - นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละงเูขา้ร่วมโครงการ หนึ่งผูจ้ าหน่าย หนึ่งสถานศกึษา อุบตัเิหตุเป็น

ศูนยไ์ดร้บัความรู ้ทกัษะความช านาญ มจีติส านึกในดา้นความปลอดภยั สรา้งวนิัยจราจรในการขบัรถอย่าง

ปลอดภยั และสามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชุมชนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 

 

7.  กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ขัน้ตอน/กิจกรรม 

     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา กรกฎาคม 2566 

สถานท่ี แผนกช่างยนต ์วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 4,700  บาท ไดแ้ก่  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 
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 ค่าตอบแทน 
- ค่าวทิยากร 

- 
600 

ค่าใช้สอย 
-  ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าอาหารกลางวนั 

- 
432 

2,050 
2,050 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 4,700 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     1.)  นกัศกึษาไดร้บัความรูใ้นการขบัขีป่ลอดภยัและลดอุบตัเิหตุเป็นศูนย ์             

     2.)  นกัศกึษามทีกัษะในการขบัขีร่ถจกัรยานยนตอ์ย่างถูกตอ้ง 

      3.)  ลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้กบันกัศกึษา 

 

 

 

 

 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

1) แบบสอบถามทศันะคตขิองนกัศกึษา 
2) แบบทดสอบความรูผู้เ้ขา้ร่วมอบรม 

 
 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  069 
 
โครงการ  อบรมพัฒนาผู้เรียน ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณรงค์  ภักดี/ หัวหน้าแผนกไฟฟ้า/ วิทยาลับการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้มีการสอนในเรื่องของระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศนั้น  

บางครั้งนักเรียน นักศึกษาจำเป็นต้องได้ความรู้ที่เพ่ิมเติมมากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในประจำวัน
หรือการประกอบอาชีพได้  ดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพทางไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น  
ทางแผนกวิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในส่วนของความรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าและการปรับอากาศที่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นและมีโอกาสได้สัมผัสกับระบบไฟฟ้าจริงๆ จากหน่วยงานภายนอก  

 

5. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีมีความรู้เพ่ิมขึ้นในเรื่องของระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 จำนวน  16  คน   
6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นความรู้นอกเหนือจากห้องเรียน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  

 
 
 

4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) ดำเนินโครงการ 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  พฤษภาคม – กันยายน   2566 
 สถานที ่  ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 4,532  บาท ไดแ้ก่  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
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 รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน 1 คน  x 3 ช่ัวโมง  x 600 บาท) 

 
600 

ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพรอ้มเครื่องดื่ม (จำนวน 35* 25 บาท *1 มื้อ) 
- ค่าจ้างเหมาบริการอารเที่ยง (จำนวน 35 คน* 35 บาท* 1 มื้อ) 

- 
432 

1750 
1750 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 4,532 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นจากการเรียนรู้จากบุคคลภายนอก 
2.) นักเรียนมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศมากยิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.) แบบสอบถาม 
2.) รายงานผลการดำเนินงาน 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการท่ี  070 
 

โครงการ  อบรมพฒันาบุคลิกภาพมุ่งสู่งานอาชีพนักบญัชี 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายวชริะ พนิทา/ แผนกวชิาการบญัช ี/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
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 2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

การสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลต่างๆนัน้ บุคลกิภาพของเราถอืว่ามคีวามส าคญัมาก บุคลกิภาพจะ

เป็นตวัก าหนดว่าผูท้ีเ่ราตดิต่อดว้ยกนั จะใหค้วามไวว้างใจหรอืความเชื่อถอืไดม้ากน้อยเพยีงใดตามบทบาท

หน้าทีด่งักล่าวขา้งต้นน้ี แผนกการบญัชไีดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัการพฒันาบุคลกิภาพนกัเรยีนนักศกึษาที่

เหมาะสมกบัหน้าที่ อกีทัง้การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม ตลอดจนมารยาททางสงัคมทีจ่ าเป็นต่อการตดิต่อ

ประสานงานจงึเหน็สมควรจดัท าโครงการพฒันาบุคลกิภาพของนกัเรยีน 
 

5.  วตัถปุระสงค ์

1.) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบับุคลกิภาพอย่างถูกตอ้ง 

2.) เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษา ปรบัเปลีย่นบุคลกิภาพใหเ้หมาะสม 

3.) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา มคีวามเชื่อมัน่ต่อการน าหลกัปฎบิตัเิกีย่วกบับุคลกิภาพไป

ประยุกตใ์ชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 

6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนแผนกบญัชจี านวน 41 คน 

6.2 เชิงคณุภาพ 

        - นกัเรยีน นกัศกึษามกีารพฒันาบุคลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถน าความรูไ้ปใชก้าร

ประกอบอาชพีได ้
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลา  สงิหาคม – กนัยายน  2566 

 สถานท่ี   แผนกการบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 5,132  บาท ไดแ้ก่  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน 1 คน  x 3 ช่ัวโมง  x 600 บาท) 

 
600 

ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 41 คน* 25 บาท* 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารเที่ยง 41 คน*50 บาท 

 
2,050 
2,050 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 5,132 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.)  นกัเรยีน มทีศันคตทิีด่ตี่อการพฒันาบุคลกิภาพและเน้นการเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีด่ 

2.)  นกัเรยีน มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาบุคลกิภาพอย่างถูกตอ้ง 

3.)  นกัเรยีน สามารถพฒันาบุคลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัหน้าที่ 

4.) สรา้งความเชื่อมัน่ต่อการพฒันาบุคลกิภาพไปประยุกต์ใชก้บัการเรยีนในอนาคต 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

- ประเมนิจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่071 
 

โครงการ  จดัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์อาชีวศึกษา เอสโซ่ 
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางวรรณี  แวอุมา/แผนกสามญั/วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
- มาตรฐานการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา   ตวับ่งชี้ที ่ 3.12 

 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินงานจัดการประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตรอ์าชวีศกึษา เอสโซ่ เป็นประจ าทุกปี โดยความร่วมมอืกบัสมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ด้วยการสนับสนุนของบรษิัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการ
คดัเลอืกโครงงานวทิยาศาสตรร์ะดบัปวช. และระดบัปวส. ในระดบัอาชวีศกึษาจงัหวดัและในระดบัภาค เพื่อ
เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบัประเทศ 

ซึ่งในในโอกาสนี่ทางแผนกวชิาสามญั – สมัพนัธ์ จะต้องจดัส่งโครงงานวทิยาศาสตร์เขา้ร่วมการ
ประกวดในระดบัจงัหวดั และคดัเลอืกเขา้สูร่ะดบัภาคต่อไป ทางแผนกจงึต้องไดจ้ดัท าโครงการดงักล่าว เพื่อ
การคดัเลอืกโครงงานของแต่ละแผนกในวทิยาลยัเขา้สูก่ารแขง่ขนัในระดบัต่างๆ ต่อไป 

 

5.  วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ร่วมการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
2.)  เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัขึน้ในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
3.)  เพือ่ใหน้กัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด ารงชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและ
มปีระสทิธภิาพ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1  เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนในระดบัชัน้ ปวช.  และปวส. ทุกแผนกวชิา 
6.2  เชิงคณุภาพ 
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 - นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด ารงชวีติไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพ 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

      ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กรกฎาคม  2566 
      สถานท่ีด าเนินการ    หอ้งประชุมอาดงั  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  นกัเรยีนแสดงความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนและน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด ารงชวีติไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งมปีระสทิธภิาพ 
2.)  นกัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         1.) ประเมนิผลจากการด าเนินงาน 
         2.) ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 072 
 
 

โครงการ  ก้าวทนัเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายยะโกบ  หลงโซะ/แผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส/์วทิยาลยัการอาชพี
ละง ู   
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 3.1 สง่เสรมิศกัยภาพสถานศกึษา 
 3.2 ปฏริปูการเรยีนการสอน 
 3.3 ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนเขา้สูม่าตรฐานสากล 
 3.4 สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในทุกระดบั 
 3.5 สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
      การพฒันาขดีความสามารถในการเรยีนรู ้และการปฏบิตังิานของนักศกึษาจ าเป็นอย่างยิง่ที่

จะต้องท าการพฒันาอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ การฝึกอบรมจากสถานประกอบการ จงึเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคดิในการเรยีนรูข้องนักศกึษา อนัเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของการจดัการอาชวีศกึษาและอุดมศกึษา ในการสนับสนุนใหน้ักศกึษามโีอกาสได้
ฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่จากสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสร้างทศันคตทิีด่ตี่อ
วชิาเรยีนของนักศึกษา การจดัการพัฒนาการเรียน  ในปัจจุบันนัน้มุ่งเน้นที่ผู้เรยีนเป็นส าคญั ซึ่ง
จ าเป็นต้องส่งเสรมิผูเ้รยีนเกดิทกัษะ เกดิประสบการณ์ และเป็นการส่งเสรมิพฒันาดา้นสตปัิญญา เจต
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 คต ิดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนกลา้คดิ กลา้ท า กลา้ตดัสนิใจ เพื่อใหผู้เ้รยีนรูข้่าวสารสารสนเทศ 
เป็นคนหตูากวา้งไกล มวีสิยัทศัน์ กา้วทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อไปในอนาคตขา้งหน้า 

 

5. วตัถปุระสงค ์
      5.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึการปฏบิตังิานจรงิ 
       5.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้การท างานจรงิในอนาคต 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
        -  คณะคร ูนกัเรยีน นักศกึษาแผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ 
     6.2 เชิงคณุภาพ 
         -  คณะคร ูนกัเรยีน นกัศกึษาแผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่ 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
7.3 ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
7.4 ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
7.5 ด าเนินโครงการ 
7.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ระยะเวลา   กรกฎาคม 2566 
  สถานท่ี   แผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

  งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  4,032  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 600 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
- ค่าอาหารเที่ยง 30 คน x 50 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 

 
432 

1,500 
1,500 
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 ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 4,032 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
9.1 นกัเรยีนไดเ้หน็ถงึการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ 
9.2 นกัเรยีนสามารถความรูท้ีเ่รยีนไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้การท างานจรงิในอนาคต 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
        -  ความพงึพอใจของนักเรยีนนกั  ศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 073 
 

โครงการ ศึกษาเรียนรู้ธุรกิจท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรธิมา  แซ่ลิ่ม/แผนกการท่องเที่ยว/วิทยาลัยการอาชีพละงู   
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5, 11, 12 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      การพัฒนาทางด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต ผู้เรียนจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่
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 รู้   ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนได้เรียนรู้ต่อไปเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การศึกษารูปแบบการจัดนำเที่ยวและที่พัก รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแผนกวิชาการการท่องเที่ยวจึ งได้พิจารณาจัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
1.)  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.)  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านการจากประสบการณ์จริง 
3.)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

 - ครู นักเรียน แผนกวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.2 จำนวน  33 คน 
      6.2 เชิงคุณภาพ 

 -  นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
  สถานที ่  บริษัทนำเที่ยว ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 4,232  บาท ไดแ้ก่  

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
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 (บาท) 
ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ (1 ป้าย 1.2 x 2.4) 
- ค่าอาหารว่าง (จำนวน 2 มื้อ x 32 คน x 25 บา 
- ค่าอาหารเที่ยว จำนวน 1 มื้อ x 32 คน x50 บาท 

 
432 

1,600 
1,600 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 4,232 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ 
 2.) นักเรียนเกิดความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.) สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.) ประเมินจากการแบบสำรวจ 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  074 
โครงการ  ศึกษาเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง “สตูล สโตนจ์ สโตย”  (กิจกรรมเรียนรู้เสริมทักษะการปฏิบัติงาน
นอกสถานที)่ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม/แผนกวิชาการท่องเที่ยว/วิทยาลัยการอาชีพละงู   
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  5, 11, 12 
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 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพละงู แผนกวิชาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) 2562 เพ่ือผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและให้ผู้เรียนได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของ
การเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว  

ในการนี้ แผนกวิชาการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง 
“สตูล สโตนจ์ สโตย” ประจำปี 256  ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา – เกาะลิดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
ศึกษาการปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวในเขตชุมชน  ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนอก
สถานศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นักเรียนโดยตรง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป  

 

5.  วัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพ

การท่องเที่ยวและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 2.) เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเข้าใจในการเรียน

สาขาวิชาชีพมากขึ้น  
 3.) เพ่ือนักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวนอก
สถานศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1  เชิงปริมาณ  
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพ
การท่องเที่ยวและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเข้าใจในการเรียนสาขา
วิชาชีพมากขึ้นศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวนอกสถานศึกษา 
 
 

    6.2  เชิงคุณภาพ 
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียน
วิชาชีพการท่องเที่ยวและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และมีความเข้าใจในการเรียน
สาขาวิชาชีพมากขึ้น สามารถขั้นปฏิบัติงานตามข้ันตอนในวิชาชีพการท่องเที่ยวได้ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา  การดำเนินกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง “สตูล สโตนจ์ สโตย” 
 

กิจกรรมย่อย 1.  กิจกรรมฐานความรู้ “ด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ความเป็นมาในเขตพ้ืนที่ตนเอง” 
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      (นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 / ระยะเวลา 1 วัน)      
     (เดือนกุมภาพันธ์ 256) 

กิจกรรมย่อย     2.  กิจกรรมฐานความรู้ “พืชพรรณและสิ่งมีชีวิต ของระบบนิเวศในท้องถิ่น” 
(นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 / ระยะเวลา 1 วัน)         
(เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 

กิจกรรมย่อย     3. กิจกรรมฐานความรู้ “การปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ” 
     (นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ระยะเวลา 1 วัน)       
      (เดือนมีนาคม 2566) 

ระยะเวลา   ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2566 
  สถานที ่   1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
  2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา(หน่วยพิทักษ์ เกาะลิดี) 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

           -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 1  จำนวน  30  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 2   จำนวน  29  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 1   จำนวน  19  คน 
  -  คณะครู              จำนวน    3  คน 
                           รวมทั้งสิ้น  81  คน 
 
 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  - บาท  ได้แก่ 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย  - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -   

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพการ

ท่องเที่ยวและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
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 2.) นักเรียน  แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวมากข้ึน  

3.) นักเรียน  แผนกวิชาการท่องเที่ยว สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
ได้  

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.) สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.) ประเมินจากการแบบสำรวจ      

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  075 
 

โครงการ ศึกษาเรียนรู้ธุรกิจที่พัก 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม/แผนกวิชาการท่องเที่ยว/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
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 -  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  5, 11, 12 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพละงู แผนกวิชาการโรงแรม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2562 เพ่ือผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ 
ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการเรียนสาขาวิชาการโรงแรม 

ในการนี้  แผนกวิชาการโรงแรม จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ธุรกิจที่ พัก โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนและนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม เปิดโลกทัศน์และเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการ
และการดำเนินงานของธุรกิจที่พัก พร้อมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นักเรียนโดยตรง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป  

 

5.  วัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.) เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านการจากประสบการณ์จริง 
3.) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1  เชิงปริมาณ  

- นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.1 จำนวน  10  คน 
6.2   เชิงคุณภาพ 

-  นักเรยีนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
  สถานที ่ โรงแรม ซ๊ซี รีสอร์ท (Zee sea Resort) อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 1 จำนวน  10  คน 
  -  คณะครู              จำนวน    3  คน 
                           รวมทั้งสิ้น   13 คน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
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         จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  2,542  บาท  ได้แก่ 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน   
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (600บาท x 2 ชม. x 1คน) 

 
1,200 

ค่าใช้สอย  
   - ค่าป้ายไวนิลโครงการ (1 ป้าย 1.2 x 2.4) 
   - ค่าอาหารเที่ยง (จำนวน 1 มื้อ x 13 คน x 70 บาท) 

 
432 
910 

ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 2,542  

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพการ

โรงแรมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

2.) นักเรียน  แผนกวิชาการโรงแรม มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาชีพการ
โรงแรม ผ่านประสบการณ์จริง  

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.)  สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.)  ประเมินจากการแบบสำรวจ  

             

           
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่ 076 
 

โครงการ  พฒันาศกัยภาพผู้เรียนสู่การเป็นมคัคเุทศกม์ืออาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม/แผนกวิชาการท่องเที่ยว/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
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 -  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

-  นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที.่.. 5, 11, 12 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพละงู แผนกวิชาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ๒๕๖๒  เพ่ือผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและให้ผู้เรียนได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของ
การเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว  

ในการนี้ แผนกวิชาการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์มืออาชีพ ประจำปี 2566  ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก มีน้ำใจและมิตรไมตรี พร้อมเป็น “มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา”ในการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ มีความรักและหวงแหนธรรมชาติท้องถิ่น  โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมทั้งใน
ชุมชนและเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ศึกษาและปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวได้จริง 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นักเรียนโดยตรง  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและนำไปประกอบอาชีพสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพอีกด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพ

การท่องเที่ยวและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
2.) เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีความกล้าแสดงออก มีน้ำใจและมิตรไมตรีต่อผู้อ่ืน  มี

ความรักและหวงแหนธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในชุมชน 
3.) เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว สามารถเป็น “มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา”ในการนำเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้  
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1 ผลผลิตโครงการ(output)  
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพ
การท่องเที่ยวและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์มีความกล้าแสดงออก มีน้ำใจและมิตรไมตรีต่อผู้อ่ืน มีความรัก
และหวงแหนธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในชุมชน สามารถเป็น“มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา”  ในการนำเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 

 

6.2 ผลลัพธ์โครงการ(outcome) 
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพ
การท่องเที่ยวและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ กล้าแสดงออก มีน้ำใจและมิตรไมตรีต่อผู้อ่ืน        รักและหวง
แหนธรรมชาติ  ทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน เป็น“มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา” นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้ 
 

         6.3  กลุ่มเป้าหมาย 
 

           -  นกัเรยีน แผนกวชิาการท่องเทีย่ว ระดบั ปวช. 1   จ านวน  38  คน 
  -  นกัเรยีน แผนกวชิาการท่องเทีย่ว ระดบั ปวช. 2   จ านวน  17  คน 



 193 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2565 

   -  คณะคร ู             จ านวน    4  คน 
                          รวมทัง้สิน้    59   คน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ด าเนินการจดัท ากิจกรรม ระหว่างตุลาคม 2565 – เดอืนกนัยายน 2566 
  สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท  ได้แก ่

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   - 
ค่าใช้สอย  - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.) นักเรยีน แผนกวชิาการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ในการเรยีนวชิาชีพการ
ท่องเทีย่วและมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีมคัคุเทศก์ 

2.) นักเรยีน แผนกวชิาการท่องเที่ยว มคีวามกล้าแสดงออก มนี ้าใจและมติรไมตรตี่อผู้อื่น มคีวามรกั
และหวงแหนธรรมชาต ิทรพัยากรท่องเทีย่วต่างๆในชุมชน 

3.) นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว สามารถเป็น “มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา”ในการน าเที่ยวแก่
นกัท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะเภตราได ้  

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.)  สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.)  ประเมินจากการแบบสำรวจ  
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  077 
 
 

โครงการ  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
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 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางวรรณทิชา  รอดเสน/ แผนกวิชาสามัญ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ืออนุรักษณ์วันภาษาไทย ได้อนุมัติให้วันภาษาไทยตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 

ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ 
“ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะ
เสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี เรียนรู้ภาษาไทย 
ความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวัน
ภาษาไทยด้วยเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของ
ภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ดำเนิน
ไปอย่างได้ผลฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดให้มีโครงการวันสุนทรภู่ขึ้นมา 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการ

สอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  
2.) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม 
3.) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
4.) เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
5.) เพ่ือส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและ

ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
1.  เชิงปริมาณ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
 2.  เชิงคุณภาพ 
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  -    นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
- นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
- นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
- นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

      ระยะเวลาในการดำเนินงาน  กรกฎาคม  2566 
      สถานที่ดำเนินการ    ห้องประชุมอาดัง  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
       จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  1,532  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ ทุกประเภทที่ทำการแข่งขัน 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภทที่ทำการแข่งขัน 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกประเภทที่ทำการแข่งขัน 

   
0 

600 
500 
432    

ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     1,532 บาท 

 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
      1.) นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
      2.) นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
      3.) นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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       4.) นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     1.) ประเมินผลจากการดำเนินงาน 
     2.) ประเมินผลจากการสรุปการปฏิบัติงาน 
  
 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการที ่ 078 
 

โครงการ   อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Solid  work  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  หมีนสัน/แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/ วิทยาลัยการอาชีพ
ละงู 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    √    โครงการตามภาระงานประจำ 
                                         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้มีการสอนรายวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น (การเขียนแบบแผ่นคลี่ ) 

บางครั้งนักเรียนอาจจะได้รับความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ 
ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และทางแผนกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในส่วนของวิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นงาน   
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความตระหนักและมีโอกาสได้สัมผัสกับหน่วยงาน
ที่ได้ปฏิบัติจริง จากหน่วยงานภายนอก 

5. วัตถุประสงค์ 
       1.)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มข้ึนในรายวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
       2.)  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
        - ให้การอบรมแก่นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 20 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน  นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.) ดำเนินโครงการ 
7.) สรุปผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลา  มิถุนายน  2566 
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   สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  3,032  บาท ไดแ้ก่   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 600 
ค่าใช้สอย 
     - ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 *2.4 ซม. 
     - อาหารเที่ยง (20 คน *50 บาท) 
     - อาหารว่าง (20 คน *25 บาท* 2 รอบ) 

 
432. 

1,000 
1,000 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 3,032 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.) นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้และประสบการณ์มากข้ึนจากการเรียนจากบุคคลภายนอก 
      2.) นักเรียน นักศึกษา  สามารถออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้ 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      1.)  ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบ 
      2.)  จัดทำสรุปผลการดำเนินการหลังเสร็จสินโครงการ 

 

 

 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 



 200 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2565 

  
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  079 
 

โครงการ  “We be Safe and Rescue” การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม/แผนกวิชาการท่องเที่ยว/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  5, 11, 12 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพละงู แผนกวิชาการท่องเที่ยวและแผนกวิชาการโรงแรม จัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช .) 256๒ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๖๓      
เพ่ือผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการเรียนสาขาวิชา
การท่องเที่ยว และการโรงแรม 

ในการนี้ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม “We be Safe and 
Rescue” การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติ เพ่ือช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ เมื่อเกิดอันตรายหรือ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด  

 

5.  วัตถุประสงค์  
   1.) เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญ

และประโยชน์ ในการเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น   
       2.) เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และเข้าใจในการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1  เชิงปริมาณ  
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ใน
การเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเข้าใจในการใน
การเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น   
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    6.2  เชิงคุณภาพ 
          -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ใน
การเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเข้าใจในการใน
การเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นและ สามารถปฏิบัติ เพ่ือช่วยเหลือตนเอง และช่ วยเหลือ
ผู้อื่นได้ เมื่อเกิดอันตรายหรือสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด    
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  การดำเนินกิจกรรม “We be Safe and Rescue” การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  
แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ระยะเวลา   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนสิงหาคม 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

           -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 1  จำนวน  13  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม    ระดับ ปวช. 1  จำนวน  10  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 2   จำนวน  26  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 3   จำนวน  28  คน 
  -  นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 1   จำนวน    8  คน 
  -  คณะครู              จำนวน    3  คน 
                           รวมทั้งสิ้น  88  คน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
               จากเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น ...-.... บาท  ได้แก ่

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย  - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน - 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.) นักเรียนและนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ 
ในการเรียนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น   

2.) นักเรียนและนักศึกษา  แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และเข้าใจในการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น      

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1.) สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.) ประเมินจากการแบบสำรวจ  

 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละ 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  080 
 

โครงการ  ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่.  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุวรัตน์  อรชร /แผนกวิชาการโรงแรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู
  

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  5, 11, 12 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพละงู แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เพ่ือผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม
เพียงพอที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการได้ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดสถานที่เรียนและสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม
ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ในการนี้ แผนกวิชาการโรงแรมจึงจัดโครงการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในรายวิ ชา    
งานแม่บ้านโรงแรม รหัสวิชา 20701 – 2004  และรายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม รหัสวิชา 20701 – 2008  โดย
ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ช่วงสัปดาห์การเรียนที่ 8 – 15 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม และงานส่วนหน้าโรงแรม ตามกำหนดการเรียนการสอนที่ครูกำหนด เป็นการฝึก
ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  ในการ
ฝึกงานกับสถานประกอบการ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือให้นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรมได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในรายวิชา   
งานแม่บ้านโรงแรม และรายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม ในสถานประกอบการจริง 
   5.2  เพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม และงาน   
ส่วนหน้าโรงแรม 
 5.3  เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการเรียนสาขาวิชา
การโรงแรม และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
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          -  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ร้อยละ 100  ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
ในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม และรายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม ในสถานประกอบการจริง  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรมเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้าน
โรงแรม และงานส่วนหน้าโรงแรม ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการเรียนสาขาวิชาการโรงแรม และมี
ทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา   ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เดือนมกราคม 2566  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

  สถานที่ บารารีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.ละงู  จ.สตูล 
 

  กลุ่มเป้าหมาย 
  - นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม  ระดับชั้น ปวช. 1   จำนวน  10  คน 
  - ครูผู้สอน       จำนวน    2  คน  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น   5,532  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 1 ชม. x 8 วัน x 1 คน) = 4,800 บาท 4,800 
ค่าใช้สอย   
  - ป้ายไวนิลโครงการ (1 ป้าย 1.2 x 2.4) 432 
  - กรอบรูปและเกียรติบัตร (300 บาท x 1 กรอบ) 300 
ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์  
อ่ืน ๆ (ระบุ)  

รวมเงิน 5,532   
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในรายวิชางานแม่บ้าน
โรงแรม และรายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม ในสถานประกอบการจริง      
 9.2  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม และงานส่วนหน้า
โรงแรม 
 9.3  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการเรียนสาขาวิชาการ
โรงแรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1 ประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม 
 

 
  

             

           
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  081 
 

โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นละงู 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานร่วม  นางวรรณี  แวอุมา/แผนกสามัญสัมพันธ์/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
   โครงการตามตามาระกิจงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 -  มาตรการดานการปฏิรูปการเรียนการอสน 
 -  ตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 2.3 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
               วัฒนธรรมเป็นสิ่ งสะท้อนให้ เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ  ได้ พัฒนาและ 
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต  โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  ทั้ง 
ในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกและ 
กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก  มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่  
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้ อย  
ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น  ดังนี้การสืบ 
สานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ  
ในการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ ในชุมชนเ พ่ือให้ เยาวชนและชุมชนได้  
ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใสรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน 
                 วิทยาลัยการอาชีพละงู  พิจารณาเห็นความสำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ กำลังจะสลายไป จึง 
จัดโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
ของชุมชน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    1.) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 
    2.) เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
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     3.) เพ่ือให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจ
และสำนึกรักบ้านเกิด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   พื้นที่เป้าหมาย  
       - ชุมชนละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
   กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 
      1. ปราชญ์ชุมชน   จำนวน      5   คน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี  จำนวน    10   คน 
      3. เด็กและเยาวชน   จำนวน    50   คน 
      4. ผู้นำชุมชน   จำนวน      5   คน 
      5. บุคลากรนักศึกษา  จำนวน    30   คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน   สิงหาคม 2566 
         - จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนละงู 
         - จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
สถานทีด่ำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  1,182  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 
- ค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง (30x25) 

   
432 
750 

ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     1,182 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1.) ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
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     2.) เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.) เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น อัน
จะสร้างความภูมิใจ 
 
 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโรงการ 
         - ข้อมูลจากแบบสอบถาม  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร เครือข่ายชุมชน 
 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  082 
 

โครงการ  วนัคริสต์มาส (Christmas Day) และแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางนิตญา  วรีะบรรณ /แผนกสามญั/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ภาษาองักฤษ เป็นภาษาสากลทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สารทัว่โลก ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ภาษาต่าง ประเทศ ผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม และประเพณีของเจา้ของภาษา ดงันัน้
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ จงึจดังานวนัครสิตม์าสขึน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาประเพณีทีส่ าคญั
ของชาวครสิต ์ทราบประวตัคิวามเป็นมาและความส าคญัของวนัครสิตม์าส 

 

5.  วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา ความส าคญั และประเพณีในวนั

ครสิตม์าส  
   2.) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง แสวงหาความรูจ้ากการจดักจิกรรมวนัครสิตม์าส  
  3.) เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิเจตคตทิีด่ตี่อภาษาต่างประเทศ  
  4.) เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน มคีวามมัน่ใจ และกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมในกจิกรรม
ต่างๆ  
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
  -   นกัเรยีนนกัศกึษาของวทิยาลยัการอาชพีละง ูเขา้ร่วมกจิกรรมประเพณีของวนัครสิตม์าส  
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     6.2 เชิงคณุภาพ 
            1.) นกัเรยีนนกัศกึษาเกดิการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์ มคีวามสุขในการร่วมกจิกรรม  
     2.) นกัเรยีนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมสากล  
      3.) นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมา ความส าคญัและประเพณีของวนั
ครสิตม์าส  
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 

ระยะเวลา  25 ธนัวาคม 2566 
 สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  18,500  บาท ได้แก ่

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย   -    
ค่าวัสดุ  
- ของขวัญ 

 
18,500 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     18,500  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัความรู ้ความส าคญั รูจ้กัวถิชีวีติ รูถ้งึคุณค่าของประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ 

ความเป็นมาและวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่ อนัจะสรา้งความภูมใิจและจติส านึกในการรกัษาวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิน่สบืไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิจากการสรุปการปฏบิตังิาน    
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการที่  083 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางสุวรรณดี  จิ้วจวบ/งานหลักสูตร/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  1-12 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .......... 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มี
ความรู้ทักษะทั้งวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จัก
ทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพหรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทาง วิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 
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 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
2.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.) เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
4.) เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทักษะวิชาชีพ,วิชาการและกิจกรรมต่างๆระดับ

ภาคและระดับชาติ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

            1.) นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 
       2.) นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  มีการจัดประชุมระดับหน่วยและนักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและ
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

  ระยะเวลา เดือน พฤศจิกายน 2566 
  สถานที ่  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  41,520  บาท ได้แก่ 

รายการ จ านวนเงนิ  
(บาท) 

ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย 41,520 
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 ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 
อ่ืนๆ - 

รวมเงิน 41,520 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
2.) นักเรียน นักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ 
3.) นักเรียนนักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  084 
 

โครงการ  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวุฒิชัย  พรหมพินิจ/หัวหน้างานวิจัยฯ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ( / ) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ .................. 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ .............. 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
นวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทาง

เทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และผลิตสิ่งใหม่หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วผู้ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สําเร็จก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสังคม 
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมจํานวนมากย่อมทําให้มีรายได้เข้าประเทศมากและเศรษฐกิจของประเทศย่อมดีขึ้น
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 ตามลําดับ ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพ่ือความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับประทศ การจัดประกวดผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์เพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีจัด
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัย ทีมีความสนใจง านวิจัยในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถในการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อันจะ
นําไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติและยังกระตุ้นให้นําผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ไปจดสิทธิบัตร 
และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงจัดโครงการเข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติขี้น เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

 
 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา ได้สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ 
2.) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของนักศึกษา ให้มุ่งสู่เชิงพาณิชย์ 
3.) เพ่ือเชื่อมโยงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ

เทคโนโลยี 
4.) เพ่ือเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค               

และระดับชาติ 
5.) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้คิดค้น และมี

ความรู้ ความเข้าใจและจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา      ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 
สถานที่      วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยกร และแหล่งท่ีมาการดำเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  53,340  บาท ได้แก่ 
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 รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย   -    
ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 53,340 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.)  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู คิดค้น จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม ่
2.)  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้มีผลงานในการจัดทำ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
3.)  วิทยาลัยการอาชีพละงู มีผลงานในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 
 
 
 
 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประดิษฐ์ ประกวดผลการดำเนินงานแล้วเสร็จของโครงการและรายงานผลโครงการ  
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  085 
 

โครงการ  อบรมการขายออนไลน์ยุคดิจิทัล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุรศักดิ์  เด็นเก /แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 - มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ผู้คน

ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เข้าถึงสื่อบันเทิงต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง รวมไป
ถึงการเลือกซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นช่องทางใหญ่ที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินการ
มากกว่าหลายสิบปี 
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 ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเห็นความสำคัญการให้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ยุคดิจิทัล 
แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
1.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายออนไลน์ยุคดิจิทัล 
2.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช.3 จำนวน 22 คน 
 6.2 เขิงคุณภาพ นักเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.)  ดำเนินโครงการ 
7.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 ระยะเวลา  มิถุนายน 2566 
 สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  5,332  บาท ได้แก่ 

 รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน 1 คน  x 3 ช่ัวโมง  x 600 บาท) 

 
600 

ค่าใช้สอย 432 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนลิ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 2,150 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (จำนวน 43 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 2,150 
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ ์  
อ่ืนๆ (ระบุ)  

รวมเงิน 5,332 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายออนไลน์ยุคดิจิทัล 
2.) นักเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
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  1.) ประเมินเชิงประจักษ์ความสำเร็จของโครงการ  
 2.) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  086 
 

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกัญญาภัค  พลเสน/งานวิทยบริการและห้องสมุด/วิทยาลัยการอาชีพ
ละงู 

 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่  12  การจัดการความรู้ 
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 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงงานสัปดาห์ห้องสมุด  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  คุณครูเห็นความสำคัญของการอ่าน 
และรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มี
การพัฒนาด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วที่สุด ดังนั้นงานห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการสัปดาห์
ห้องสมุดขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคนมีนิสัย รักการอ่าน และรักการค้นคว้าสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1.) เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู เห็น
ความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 2.) เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

นักศึกษา  นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด    ดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถกระตุ้น  ส่งเสริมนิสัยในเรื่องของการอ่าน 

 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.)  ดำเนินโครงการ 
6.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
สถานที ่  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 
- กระเป๋าผ้า    
- ชุดของรางวัล   

 
500 
500     
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 ค่าครุภัณฑ ์ - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน      1,000 บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.)  นักเรียน ห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
2.)  นักเรียน มีแรงจูงใจในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
3.)  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         1.)  การจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด 
         2.) การเข้าร่วมกิจกรรม 

3.)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  087 
 

โครงการ  จัดบอร์ดและตอบปัญหา   
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกัญญาภัค  พลเสน/งานวิทยบริการและห้องสมุด/วิทยาลัยการอาชีพ
ละง ู
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
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 - นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ข้อที่ 12  การจัดการความรู้ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือและรับข่าวสารข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ    การได้รับข้อมูลสารใหม่และเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

เป็นที่จำเป็น  การจัดบอร์ดเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสารและวันสำคัญต่าง ๆ ที่นักเรียน  นักศึกษาต้องรู้   
งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้จัดให้มีการจัดบอร์ดขึ้น  เพื่อกระตุ้น  ส่งเสริม  และสร้างแรงจูงใจในการอ่าน  

 

5. วัตถุประสงค ์
 1.)  เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 2.)  เพ่ือสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักศึกษาในวิทยาลัยร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด    ดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยในการฟัง  การอ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถกระตุ้น  ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.)  ดำเนินโครงการ 
6.)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
สถานที ่ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
       จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  1,500  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 
  - กระดาษ 100 ปอนด์     (1  ห่อ x 280 บาท) 
  - กระดาษสติกเกอร์        (2  ห่อ x 175 บาท 
  - กระดาษว่าว               (10 แผ่น x 10 บาท) 
  - กาว  ขนาด 32 ออนซ์   (1  ขวด x 70 บาท) 
  - ชุดตกแต่งบอร์ด          (20  ชุด x 20 บาท) 

 
280 
350 
100 
90 

400 
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   - กระดาษสี  180  แกรม (1  ห่อ x 280 บาท) 280     
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      1,500  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.) ได้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา 
 2.)  มีแหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.) การจัดบอร์ด 
2.) แบบสอบถาม 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  088 
 
โครงการ กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกัญญาภค  พลเสน/งานวิทยบริการและห้องสมุด/วิทยาลัยการ
อาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่  12  การจัดการความรู้ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข การจัดกิจกรรมต่างๆ เป้นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน ดังนั้นจึงจัดให้มีกิจกรรมบรรณารักษ์อาสาขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนที่มีความสนใจกับงานของห้องสมุดได้มีโอกาสฝึกทักษะ การทำงานเป็นขั้นตอนและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1.) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว  
 2.) เพ่ือส่งเสริมนินักเรียนที่สมัครเป็นบรรณารักษ์อาสามีความสุข รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ ภูมิใจ
ในผลงานของตนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

   - นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว  
  - นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเป็นบรรณารักษ์อาสามีความสุข รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ 
ภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกบผู้อ่ืนได้มี 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเป็นบรรณารักษ์อาสาห้องสมุดทุกระดับชั้นรวม 20 คน  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
สถานที ่ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณ  งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น ...-.... บาท  ได้แก ่

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
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 ค่าตอบแทน  - 
ค่าใช้สอย  - 
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน - 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.)  นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ 

2.)  นักเรียน นักศึกษา มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.) การจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด 
2.) การเข้าร่วมกิจกรรม 
3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละ 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  089 
 

โครงการ  รักการอ่าน  รักการเรียนรู้  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกัญญาภัค  พลเสน/งานวิทยบริการและห้องสมุด/วิทยาลัยการ
อาชีพละงู 
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 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่  12  การจัดการความรู้ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนา
คนและพัฒนาสังคม ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้ห นังสือแล้ว 
การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและ
ตรงกับความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯรวมทั้งขาดการชักจูง การ
กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบความ
เพลิดเพลินและการได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว การอ่านหนังสือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็น
นิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมการ
อ่าน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น  

 

5. วัตถุประสงค์ 
 1.) เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู เห็น
ความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
         2.) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 3.) เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน นักศึกษา  และ
บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู  

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักศึกษา  นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
งานวิทยบริการและห้องสมุด    ดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถกระตุ้น  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยความร่วมมือรณรงค์ให้ชุมชน  หน่วยงาน  
องค์กรอื่นๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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      1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ปีการศึกษา 2566 
สถานที ่ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท ได้แก่ 
รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 
  - ชุดของรางวัล  (10 ชุด x 100 บาท) 

 
1,000  

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      1,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.)  สร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู  เห็นความสำคัญ

ของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
2.)  สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
3.)  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร

ในวิทยาลัยการอาชีพละงู   
 
 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.) สังเกตพฤติกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้น 
2.) การเข้าร่วมกิจกรรม 
3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการส่งเสริมด้านคณุธรรม จริยธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

โครงการท่ี  090 
ชื่อโครงการ   การขับเคลื่อนวิทยาลัยสู่วิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง  /งานกิจกรรม / วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .......... 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มุ้ง
เน้นให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถจัดอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองและสามารถสร้างครูแกน
นำ ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถช่วยขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้ พร้อมกับสอดคล้อ งกัน
วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัด สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชน และเพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 23(5) ความว่า ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมถือเป็นปรัชญาสำคัญ
ของวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.)   เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมเพ่ือ 

           สามารถเป็นครูแกนนำพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมได้ 
2.)   เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู 

           แกนนำ และการทำงานเป็นทีม ทั้งหน้าที่หลัก และวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งสามารถให้แผนกอบรมเชิง 
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            ปฏิบัติการนี้ได้ผลดี เพื่อสร้างทีมีงานที่มีคุณภาพ 
3.)  เพ่ือให้วิทยาลัยมีเครื่องมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมที่มีมาตรฐาน ใช้งานสะดวก 

          และวิทยาลัยสามารถจัดเองได้ 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1 ผลผลิตโครงการ(Output): 

1.) ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
2.) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องในเชิงคุณธรรมได้อย่างน้อย 1 โครงการ 
3.) ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน 

6.2 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1.)  ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นทำให้เกิด
ความสามานฉันท์อันดีระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
2.)  สามารถสนองนโยบายของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา มกราคม  2566 
สถานที ่ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร 

 
5,000 

ค่าวัสดุ 
- กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว 
- ฟิเจอร์บอร์ด 130 * 245 ซม. 

 
1,000  
2,000 
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 - หมึกเติม 
- ผ้าเทปแบบคละสี 
- ที่เจาะกระดาษใหญ่ 

1,000 
500 
500 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      10,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
2.) ทำให้เกิดความสามานฉันท์อันดีระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
3.) สามารถสนองนโยบายของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  091 
 

ชื่อโครงการ   เตรียมการประเมินวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่........... 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ........... 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษามีนโยบายให้พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีลักษณะ
ความเป็นผู้นำสิ่งต่าง ๆ ออกไปปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้มีการฝึกลักษณะผู้นำด้านต่างๆ  โดยจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึ กษาจึงควรมีการ
ประเมินวิชาการองค์การวิชาชีพ  อีกทั้งการประเมินวิชาการองค์การวิชาชีพมีความชัดเจนและทำให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทางด้านความรู้ให้มีทักษะที่ดี 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือฝึกความพร้อมในการเป็นผู้นำ 
2.) เป็นระเบียบว่าด้วยการประเมินผลวิชาการองค์การวิชาชีพประสบการณ์และความคิดซึ่งกัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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 ผลผลิตโครงการ(Output): 
1.) นักศึกษาองค์การวิชาชีพ นำความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา 
2.) เพ่ือให้มีศักยภาพในด้านการเรียน การสอนที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.) ทำให้วิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพในด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.) สมาชิกองค์การฯ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  ร่วมกันเป็นทีมดีขึ้น 
2.) ประสิทธิภาพรวมองค์การในสังคมไทย  มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
3.) ทำให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทางด้านความรู้ให้มีทักษะที่ดี 

 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 

จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  33,314  บาท ได้แก่ 
รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม   
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆตามระเบียบ อวท.    

 
6,500 
3,800 

18,814 
ค่าวัสดุ 
- ค่าเข้าเล่ม 
- หมุดปักบอร์ด 
- กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง   
- กาวสองหน้า 5 เมตร 3 เอ็ม  
- แฟ้มผูกเชือก   

 
1,200  

500 
1,200 
1,000 

500 
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 ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      33,314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) สมาชิกองค์การฯ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  ร่วมกันเป็นทีมดีขึ้น 
2.) ประสิทธิภาพรวมองค์การในสังคมไทย  มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
3.) ทำให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทางด้านความรู้ให้มีทักษะที่ดี 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  092 
 

ชื่อโครงการ   จิตอาสาพัฒนาสังคมและสังคม 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

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

- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยท้องถิ่นอำเภอละงู เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่
การพักผ่อนและเป็นที่ประทับใจของผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจึงต้องร่วมมือกัน และปลูกจิตสำนึกของคนในพ้ืนที่โดยเฉพาะนักศึกษา
ให้มีความรักห่วงแหน มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยการพัฒนาชายหาดเพ่ือให้ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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 1.) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนต่างๆ ให้สะอาด สวยงาม 
2.) เพ่ือปลูกจิตอาสา  สำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่น 
3.) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน 
4.) ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักของชุมชน 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

 - พัฒนาชายหาดเพื่อให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.) ชุมชนในอำเภอละงู 
2.) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภองูให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
3.)   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 

 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
     จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ 1 * 2 ม. 

 
400 

ค่าวัสดุ  
- น้ำหวานถ้วย 
- ขนมเค้ก 
- ถุงดำ 

 
 

700 
1,700 

200 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      3,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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  -  นักเรียน ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและนักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  093 
 

ชื่อโครงการ  วันไหว้ครู 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วันไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับศิษย์ทุกคน  ซึ่งศิษย์จะได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึก
ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  พร้อมทั้งได้สืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามอีกด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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  1.)   เพ่ือให้นักเรียน รู้จักวางแผนงานก่อนปฏิบัติงานจริง 
 2.)   เพ่ือให้นักเรียน สามารถเขียนโครงการได้ด้วยตนเอง 

      3.)   เพ่ือให้นักเรียน มีภาวะผู้นำ 
      4.)   เพ่ือให้นักเรียน สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

 1.) เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม 
 2.) เพ่ือให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู – อาจารย์ 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - นักศึกษาได้มีความตระหนักในการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มิถุนายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
    จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
-  ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ด 
- ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งเวที 
- ค่าเช่าเต็นพร้อมเก้าอ้ี 

 
1,000 

700 
500 
500 

3,500 
5,000 

ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ  
- กระดาษเกียรติบัตร (ชนิดมีกรอบ)  ขนาด A4 
- กรอบเกียรติบัตร 10กรอบ*250บาท 

 
 

250 
2,500 
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 - กระดาษทิชชู่ 
- หมึก CANON สีดำ 

50 
1,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน      15,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.)  ศึกษาช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทย 
    2.)  ความรู้สึกดีต่อกันระหว่างครูกับนักศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
      - ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  094 
 

โครงการ    สวนพฤกษาศาสตร์วิทยาลัย/อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่     9 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพละงู  เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  เรียนรู้ด้วย

ตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัด   
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 สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และเพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั้งงาน   
“สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป 

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่าง
ดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่
ของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ใน
การศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะ
สนองราชดำริ  ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 

วิทยาลัยการอาชีพละงู  จังหวัดสตูล เป็นวิทยาลัยที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม การ
จัดสวนตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้ที่สวยงามโดยเฉพาะเฟ่ืองฟ้า  วิทยาลัยได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่
ยังขาดการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  จึงเป็นการดำเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวมพันธุ์ที่มีชีวิต  มี
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  มีการศึกษาต่อเนื่อง  มีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้ดอง  มีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบันทึกรายงานและข้อมูล
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับพันธุ์ไม้  มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ 

ประโยชน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  
ไมฝ่ืนธรรมชาติ  และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน  ดำเนินการโดยสมัครใจไม่ให้เกิด
ความเครียด 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
2.) เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทาง

การศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 
3.) เพ่ือใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
4.) เพ่ือใช้เป็นชื่อการเรียนการสอน 
5.) เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
          1.) ส่งเสริมจิตใจสำนกึให้นักเรียน นักศึกษามีจิตใจรักพรรณไม้ 
 2.) นักเรียน นักศึกษาสามารถแยกพรรณไม้ได้ 

3.) จัดกิจกรรมด้วยการสำรวจชื่อพรรณไม้ในวิทยาลัย พร้อมกับสำรวจชื่อพ้ืนเมือง,ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
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 พร้อมกับทำป้ายประจำต้นไม้ชนิดนั้น 
 4.) ผู้เข้าร่วมโครงการ   250   คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 
- ค่าวิทยากรให้ความรู้เรื่องพรรณไม้/พร้อมพรรณไม้ 

 
1,000 
5,000 

ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     6,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) สามารถเป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.) มีจิตใจที่อ่อนโยน  เห็นประโยชน์และคุณค่า  ทำให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้  ไม่ทำลาย  และมี 
แนวคิดท่ีอนุรักษ์สืบไป 

 3.) สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนบนฐาน 
                  ของคุณธรรมนำชีวิต 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  095 
ชื่อโครงการ   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............... 

 



 243 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2565 

 4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ได้เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็ได้ยึด
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยตระหนักถึงการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 แต่ด้วยในปัจจุบันนักเรียน  นักศึกษาทั้งชายและหญิงกำลังถูกคุกคามจากสารเสพติดอย่างหนักมีการ
หลงเชื่อในประสิทธิภาพของยาเสพติด  ใช้อุบายต่างๆ   ทำให้นักศึกษาหลงผิด 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู  ถือว่าการควบคุมดูแลนักศึกษาเป็นภาระหน้าที่หลัก  จึงมีแนวทางที่หลากหลาย
ในการปฏิบัติ  รวมถึงการตรวจสารเสพติดให้กับนักศึกษา  เพื่อป้องกันในส่วนที่ยังไม่หลงผิดและแก้ไข  ปรับปรุง
ในส่วนที่หลงผิดได้มีโอกาสต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว 
2.) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่หลงผิดได้มีโอกาสในการแก้ตัว 
3.) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 
4.) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นคนทีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู   จำนวน  450  คน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
     - นักศึกษาเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ธันวาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
    จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
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 ค่าตอบแทน  
 - ค่าวิทยากร 

 
2,000 

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 

 
1,000 

ค่าวัสดุ  
- กระดาษเกียรติบัตร (ขนาด A4) 3 ลัง 
- กระดาษกาว 2 หน้า แบบหนา ขนาด 5 เมตร 
- กระดาษขาวเทาแบบหนา 
- คลิปหนีบหูโลหะสีดำกาวสองหน้า 5 เมตร 3 เอ็ม 

 
220 
300 
200 
280 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) 1,000 
รวมเงิน     5,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.)   การระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาน้อยลง 
2.)   นักศึกษาตระหนักและเห็นโทษของยาเสพติด 
3.)   นักศึกษาที่หลงผิดสามารถกลับมามีโอกาสและอนาคตท่ีดี 
 
 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
       

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  096 
 

ชื่อโครงการ   มัคคุเทศก์อาสา 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/ วิทยาลัยการอาชีพละงู  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
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 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกท่ีต้องมีความสัมพันธ์ในกระบวนการคิด  การจัดการ
และการเผชิญสถานการณ์ เพราะฉะนั้นการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  
รวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถติดต่อกับโลกท่ีเปิดกว้างได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูงมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และสามารถประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้วยจิตอาสา 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในภาษาต่างประเทศ 
2.) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3.) เพ่ือให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก 
4.) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้วยจิตอาสา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 
          - นักศึกษาที่ข้าอบรม จำนวน 400 คน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

- นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ธันวาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท ได้แก่ 
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 รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน  
 - ค่าวิทยากร 

 
4,500 

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 

 
300 

ค่าวัสดุ  
- กระดาษขาวเทาแบบหนา 
- คลิปหนีบหูโลหะสีดำกาวสองหน้า 5 เมตร 3 เอ็ม 

 
110 
90 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     5,000  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีจิตอาสา 
2.) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ 
3.) นักศึกษากล้าแสดงออกและกล้าพูดภาษาต่างประเทศได้ 
4.) นักศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้วยจิตอาสา 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
      
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการท่ี  097 
 

ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา  รอมฏอนสัมพันธ์  ฮ.ศ. 1444 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
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 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่................ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .......................... 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู  เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้

ด้วยตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนตามความ
ถนัด  สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และเพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 6  ความว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 23 (5)  ความว่า ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยเฉพาะด้านคุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรม
ถือเป็นปรัชญาสำคัญของวิทยาลัยการอาชีพละงูที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 2.) เพ่ือละศีลอดร่วมกันกับทุกองค์กรเป็นการสร้างความสมานฉันท์อันดีระหว่างสถานศึกษากับ 

    ส่วนราชการและองค์กรศาสนาตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอละงู 
 3.) เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเก่ียวกับการเรียนบนฐานของ 

   คุณธรรมนำชีวิต 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

          1.) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 2.) ละศีลอดร่วมกันกับทุกองค์กรเพื่อสร้างความสมานฉันท์อันดีระหว่างสถานศึกษากับส่วน 

   ราชการและองค์กรศาสนาตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอละงู 
         3.) จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ   “ ความสำคัญแห่งเดือนรอมฎอน “  ให้กับนักเรียน 

    นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูและผู้เข้าร่วมงาน 
 4.) ผู้เข้าร่วมโครงการ  500 คน 
   ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1.) สามารถส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 2.) ทำให้เกิดความสมานฉันท์อันดีระหว่างสถานศึกษากับส่วนราชการและองค์กรศาสนา 

  ตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอละงู 
 3.) สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนบนฐาน 
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              ของคุณธรรมนำชีวิต 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  35,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน  
 - ค่าวิทยากร 

 
1,000 

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (โฟมบอร์ด) 
- ค่าจ้างเหมาอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

 
2,000 

16,000 
16,000 

ค่าวัสดุ  90 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน    35,000  

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดร่วมกันกับทุกองค์กรเพ่ือสร้างความสมานฉันท์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับส่วน ราชการและองค์กรศาสนาตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอละงู 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการท่ี  098 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
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 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่................ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .......................... 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยท้องถิ่นอำเภอละงู เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่
การพักผ่อนและเป็นที่ประทับใจของผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจึงต้องร่วมมือกัน และปลูกจิตสำนึกของคนในพ้ืนที่โดยเฉพาะนักศึกษา
ให้มีความรักห่วงแหน มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยการพัฒนาชายหาดเพ่ือให้ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.)  เพ่ือพัฒนาชายหาดบางศิลาให้สะอาด สวยงาม 
          2.)  เพ่ือปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่น 
          3.)  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

          - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู   จำนวน  450  คน 
 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - นักเรียนนักศึกษาร่วมกันพัฒนาชายหาด ให้สะอาดและสวยงาม 
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   
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 ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 
- น้ำหวานถ้วย 

 
432 

1,568 
ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน    2,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีจิตสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวและร่วมแรงร่วมใจพัฒนา  

เพ่ือความสวยงาม 
          2.   ชายหาดบางศิลามีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว 
          3.   นักศึกษาสำนึกความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท้องถิ่น 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
       

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่  099 
 

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน “วัยใสห่างไกลยาเสพติด” LC TO BE NUMBER 
ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาววรรณวิศา  เพ็ชรสุ/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู  
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 1. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจำ 
                                       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

2. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     - ยุทธศาสตร์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     - แผนงานป้องกันและปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
     - นโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

3. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ยาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มาแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ 
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคำสั่ งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557  เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็ก และเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ 
อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทาง
อารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าท้าย เป็นผลทำให้นักค้ายาเสพติดมุ่ งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 6 ได้กำหนด
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  

วิทยาลัยการอาชีพละงู จึงได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ราช 
กัญญาสิริโสภาพรรณวดี  มาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา  โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้สมาชิกทุกคน มีคุณลักษณะกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม วิทยาลัยฯ ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชดำริ       
พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชนให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นในด้านการเข้ากลุ่ม  เรียนรู้พฤติกรรมสังคมและมีทักษะปฏิเสธการใช้ยาเสพติดได้   ดังนั้น    
ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ  จึงได้
ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน “วัยใสห่างไกลยาเสพติด”LC TO BE NUMBER ONE 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เพ่ือสร้างพ้ืนที่กิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนและกลุ่มเสี่ยงแสดงออกถึงความ
สารถ และตัวตนของตน ตลอดจนมีกิจกรรมใครติดยา ยกมือขึ้นสู่การบำบัดต่อไป  

 

4. วัตถุประสงค์ 
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         1.) เพ่ือให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ      
ยาเสพติด มีทักษะปฏิเสธยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองได้ 
        2.) เพ่ือให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการไขแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างการนำเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
        3.) เพ่ือสร้างแกนนำและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สตูล 
 

5. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    5.1 เชิงปริมาณ 

-  สมาชิก TO BE NUMBER ONE แกนนำ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน“วัยใสห่างไกลยาเสพติด”LC TO BE 
NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ในสถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน 
    5.2 เชิงคุณภาพ 

-  สมาชิก TO BE NUMBER ONE แกนนำ มีความรู้และเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษยาเสพติด  
สมาชิกท้ังหมด มีภาวะผู้นำและมีทักษะปฏิเสธยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 

 

6. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  1.) เขียนแผนงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.) เสนอขออนุมัติแผนงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.) ดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
  4.) สรุปผลการดำเนินงาน 
  5.) รายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 

 

กิจกรรมย่อย  1) กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
2) กิจกรรมสร้างสุข เช่น ร้องเพลง เต้น สร้างผู้นำ มีความสามารถแก้ปัญหา  
3) ฝึกและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเพ่ือนสมาชิกและทักษะปฏิเสธยาเสพติด 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
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 จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท ได้แก ่
รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย -  
ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -     

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  สมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพละงูทั้งหมด มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
โทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้  

2) สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการไขแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม นำเสนอ
ผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ         

3) เครือข่ายชมรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 

 2) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการท่ี  100 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและชมรมวิชาชีพ (เลือกตั้ง อวท.) 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่     9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ้งเน้นพัฒนาระบบองค์การนักศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถเสริมสร้างประชาธิปไตย จึงได้จัดทำ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพเพ่ือเป็นตัวแทนของแผนกวิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองและประชาธิปไตย 
         2.) เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ 
         3.) เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการบริหารงานเป็นหมู่คณะ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

          - นักเรียนนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 450 คน 
 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - มีคณะกรรมการองค์การชมรมวิชาชีพชุดใหม่  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 
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 รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 

 
1,500 

ค่าวัสดุ  
กระดาษสติ๊กเกอร์ 
กระดาษสี 4 สี 

 
 

700 
800 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน    3,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         -    คณะกรรการ ชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการท่ี  101 
 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง /งานกิจกรรม/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ในการศึกษาด้านวิชาชีพนั้นเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การประกอบอาชีพและรายได้
จาดวิชาชีพในระหว่างกำลังศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาทักษะในการทำงาน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีรายได้สนับสนุนในระหว่างกำลังศึกษา 
ดังนั้นเพื่อให้หลักการดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
               1.)  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนงานก่อนปฏิบัติงานจริง 
 2.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนโครงการได้ด้วยตนเอง 
 3.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีภาวะผู้นำ 
 4.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
       ผลผลิตโครงการ(Output): 
           1.) อาจารย์ที่ปรึกษา อวท. และชมรมวิชาชีพ  จำนวน  8 คน 
            2.)  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ   จำนวน 14 คน 
           3.)  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ    จำนวน 18 คน 
       ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนระหว่างเรียน 
2.) สมาชิกมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
3.) สมาชิกได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำงาน 
4.) สมาชิกสามารถมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
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      5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  กรกฎาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,500  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
432 
800 
700 
600 

ค่าวัสดุ  
- หมึกเติม Canon  
- วัสดุสำนักงาน 

 
 

468 
500 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน    3,500  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนระหว่างเรียน 
2.) สมาชิกมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
3.) สมาชิกได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำงาน 
4.) สมาชิกสามารถมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
 
 
 
 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการท่ี  102 
ชื่อโครงการ   ปลูกป่าวันแม่                   
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

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

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่................ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีป่าไม้ลดน้อยลงทุกวันเนื่องจากการทำลายของมนุษย์ที่ไม่เห็นคุณค่า

ของป่าไม้ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะต่างๆ ตามมาทั่งน้ำท่วม ฝนตกไม่ตรงฤดู และอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวันจึ งทำโครงนี้
ขึ้นมาเพ่ือช่วยกันปลูกต้นไม้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงและเป็นไปตาม 
พระราชดำริในสมเด็จพระราชินีนาถ ซึ่งเป็นแม่ของคนไทยทุกคน ทั่งนี้วิทยาลัยการอาชีพละงูจึงเห็นความสำคัญ
จึงร่วมมือกับนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณภายในและรอบวิทยาลัยการอาชีพละงู 
ให้ร่มเย็นน่าอยู่ 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         1.) เพ่ือช่วยกันรณรงค์ปลูกป่าในวันแม่ 
         2.) ทำให้สถานศึกษาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีอยู่คู่คนไทยตลอดไป           
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

- นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของป่าไม้   จำนวน 350 คน 
- ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของป่าไม้  จำนวน   50 คน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
- นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของป่าไม้  
- ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของป่าไม้ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
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      5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน   กรกฎาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ  - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -     

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.) นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของป่าไม้  

 2.) ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของป่าไม้ 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

  
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  103 
 

ชือ่โครงการ   ประชุมผู้ปกครอง 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่................ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การดูแลนักศึกษาเป็นหน้าที่ทางวิทยาลัยและผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน   ดังนั้นการประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือทำความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกันในการติดตามพร้อมกับดูแลความประพฤติของ  นักศึกษา 
ร่วมถึงการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักศึกษาจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยต่อผู้ปกครอง 
2.)  เพ่ือหาแนวทางดูแลและป้องกันปัญหาของนักศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยกับ ผู้ปกครอง 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                - ผู้ปกครอง – นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก/ชั้นปี 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 - ผู้ปกคอรงเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายของวิทยาลัยฯ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ธันวาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  16,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย 3 ครั้ง 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  3 ครั้ง 

 
1,000 

15,000 
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน       16,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     
- ผู้ปกคอรงเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายของวิทยาลัยฯ 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที่  104 
 

     ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอดิสรณ์   นุ้ยน้ำวงค์/งานแนะแนว/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     นักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศก่อนจบ เพ่ือเข้ารับฟังการ

ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ จากสถานศึกษา รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม การออกสู่ตลาดแรงงาน 
การศึกษาต่อเพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง มีคุณภาพ มาตรฐาน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต โอกาส ทางเลือกเม่ือสำเร็จการศึกษา 
2.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจหลังจากจบการศึกษา 
3.) เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

-   ผู้สำเร็จการศึกษาครบทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 -  นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 
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      5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 
  ระยะเวลา   มีนาคม 2566 
  สถานที ่   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น.....40,000..บาท ได้แก่ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน    -  ค่าตอบแทนวิทยากร  1 ชั่วโมง x 1,200 บาท  1,200 
ค่าใช้สอย       - อาหารเที่ยง  300 คน x 55 บาท  
                   -  อาหารว่าง 300 คน x 25 บาท  
                   -  ค่าทำเนียบรุ่น  228 เล่ม x 25 บาท  
                   -  ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3  เมตร   
                   -  ค่าป้ายโฟมหน้าเวที ขนาด 1.2 x 2.4  เมตร   
                   -  บริการตกแต่งเวที 1 ชุด     
                   -  ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น  
                   -  ค่ากรอบเกียรติบัตร  5  อัน x 150 บาท  
                   -  ค่าช่อบูเก้  5 ช่อ x 40 บาท   

16,500 
7,500 
5,700 

900 
2,000 
4,250 
1,000 

750 
200 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 40,000 
หมายเหตุ    ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     -  ปริมาณนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู แต่ละสาขาเพ่ิมข้ึน 20% 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  105 
 

ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............ 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานั้นต้องการเน้นทักษะวิชาชีพและการใช้ชีวิต ดังนั้นนักศึกษา
ทุกคนที่เข้ามาเรียนใหม่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศจากวิทยาลัยฯ  เพ่ือสร้างหลักฐานความรู้  เช่น  การบริหาร
ของสถานศึกษา  กฎระเบียบของสถานศึกษา  เตรียมความพร้อมความสามัคคี  ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจึง
จัดทำโครงการปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิตนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา   2565 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1.) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาจิตของนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
       2.) เพ่ือสร้างเสริมความรัก  ความสามัคคี  และความมีระเบียบวินัยในระบบหมู่ 
       3.) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ  ทัศนคติท่ีดีในการดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
      4.) เพ่ือให้นักศึกษามีความรักและความเข้าใจในสถาบัน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชั้วัดความสำเร็จ 
        ผลผลิตโครงการ(Output): 

             - นักศึกษาใหม่ทุกคน 500 คนอบรมเข้มข้น และพัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

            - นักศึกษาได้รู้ระเบียบของสถานศึกษา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

    ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
    สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  13,100  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจา้งเหมาทำป้ายโครงการ 
- ค่าบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารเที่ยงพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าวิทยากร 

   
1,000 

10,000 
1,100 
1,000    

ค่าวัสดุ   - 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     13,100  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        - นักเรียนใหม่ทุกคน  500 คนอบรมเข้มข้น และพัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
        - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
         - ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  106 
 

ชื่อโครงการ  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............. 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้ เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการศึกษาส่งเสริมให้ผู้ เรีย นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ความสามารถ  จากหลักการดังกล่าวจึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองและ
มีแรงจูงใจจะศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         1.)  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกฯ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          2.)  เพ่ือให้สมาชิกฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
         3.)  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกฯ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

          - นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่น้อยกว่า  10  ทีม  
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
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              1.)  มีผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 10 ทีม 
             2.)  ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถพัฒนาไปสู่เชิงธุรกิจได้ 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการ(1 เมตร×2 เมตร) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

   
300 
600 
200 
200    

ค่าวัสดุ  
- เทปกาวสองหน้าแบบหนา 
- กระดาษการ์ดขาว A4/150g 
- ลวดเย็บกระดาษ 

 
200 
200 
300 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     2,000 บาท 

 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1.) มีผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 10 ทีม 
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          2.) ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถพัฒนาไปสู่เชิงธุรกิจได้ 
 
 
 
 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  107 
 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  
และกิจกรรมอ่ืนที่รัฐกำหนด 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่.............. 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันสำคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง  ที่วิทยาลัยควรสนับสนุน
และดำเนินการ  ทั้งวิทยาลัยฯ  จัดขึ้นเองและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ในจังหวัด  จะได้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และแสดงความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       1.)  เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชาติ 
       2.)  เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

 1.)  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง  ๆ  ทางศาสนา 
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  2.)  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง  ๆ ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชาติ 
 3.)  จัดกิจกรรมอ่ืนที่รัฐได้กำหนด 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ครู – อาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกคน  ตลอดจนนักศึกษาได้มีความรู้สึกที่ดีงามต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และกิจกรรมอ่ืนที่รัฐได้กำหนด  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก ่

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย   
ค่าวัสดุ  
- ค่าอุปกรณ์อาทิ ดอกไม้ พานดอกไม้ ในวันสำคัญต่างๆ- กระดาษ 

 
30,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     30,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         - ครู – อาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกคน  ตลอดจนนักศึกษาได้มีความรู้สึกที่ดีงามต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และกิจกรรมอ่ืนที่รัฐได้กำหนด 
   

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  108 
ชื่อโครงการ  โครงการประกวดน้องใหม่ขวัญใจอาชีวะ TO BE NUMBER ONE 
 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ให้เป็นผู้มี
สุขภาพดี  ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  นับว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง  จึงควรจัดให้มีโครงการส่งเสริม
สุขภาพและนันทนาการขึ้น   
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.)  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับความรู้และสติปัญญา 
2.)  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสู่การเป็นผู้นำในอนาคต 

        3.)  เพ่ือพัฒนาคนให้เข้าสู่ระบบการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_aiz3MTVAhUTR48KHeCrD3oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tobenumber1.net%2F&usg=AFQjCNGRKxcXpSsb60EiV3IqKmcuXU6_5A
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                 - นักเรียน  เข้าร่วม   จำนวน 500 คน 

       ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - นักเรียนได้พัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับความรู้และสติปัญญา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชมุมอบหมายหน้าที่ 

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤษภาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 × 2 เมตร (โครงการประกวดน้องใหม่ ขวัญ
ใจอาชีวะ) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 
432 

 

1,000 
700 
400  

ค่าวัสดุ  
- กระดาษการ์ดขาว A4/150g 

 
468 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน     3,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - สมาชิกองค์การมีสุขภาพและบุคลิกภาพดี  อันจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการประสบผลสำเร็จใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
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 - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  109 
 

โครงการ    TO BE NUMBER ONE  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววรรณวิศา  เพ็ชรสุข/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละง ู  
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............. 

 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ยาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มาแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ 
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น วาระ
แห่งชาติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคำสั่ งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
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 ยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็ก และเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ 
อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทาง
อารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าท้าย เป็นผลทำให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ได้กำหนด
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมี
ความสุข ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  

วิทยาลัยการอาชีพละงู จึงได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ราช 
กัญญาสิริโสภาพรรณวดี  มาดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้สมาชิกทุกคน มีคุณลักษณะกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม วิทยาลัยฯ ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชดำริ       
พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชนให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นในด้านการเข้ากลุ่ม  เรียนรู้พฤติกรรมสังคมและมีทักษะปฏิเสธการใช้ยาเสพติดได้   ดังนั้น    
ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ  จึงได้
ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน “วัยใสห่างไกลยาเสพติด”LC TO BE NUMBER ONE 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เพ่ือสร้างพ้ืนที่กิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนและกลุ่มเสี่ยงแสดงออกถึงความ
สารถ และตัวตนของตน ตลอดจนมีกิจกรรมใครติดยา ยกมือขึ้นสู่การบำบัดต่อไป  

 

5. วัตถุประสงค์ 
        1.) เพ่ือให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ      
ยาเสพติด มีทักษะปฏิเสธยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองได้ 
        2.) เพ่ือให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการไขแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างการนำเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
        3.) เพ่ือสร้างแกนนำและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สตูล 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
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 -  สมาชิก TO BE NUMBER ONE แกนนำ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน“วัยใสห่างไกลยาเสพติด”LC TO BE 
NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ในสถานศึกษา จำนวน 200 คน 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

-  สมาชิก TO BE NUMBER ONE แกนนำ มีความรู้และเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษยาเสพติด  
สมาชิกท้ังหมด มีภาวะผู้นำและมีทักษะปฏิเสธยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตุลาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  5,400  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย - 
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) 5,400 
รวมเงิน     5,400  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.)  สมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพละงูทั้งหมด มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง

โทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้  
2.) สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการไขแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม นำเสนอ

ผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ         
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 3.) เครือข่ายชมรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

1.) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
 2.) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

 
 

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอาธิ    ศิริยา)                              (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
       

 
 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  110 
 

ชื่อโครงการ   ประกวดโฟคล์ซอง   
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้การอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพเน้นรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจะพบว่ามีนักศึกษาบาง
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 กลุ่มมีพฤติกรรมด้านรุนแรงการตัดสินปัญหาในทางที่ผิดดังนั้น  การควบคุมดูแลและเอาใจใส่ในตัวนักเรียนจึง
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก  และการกำหนดกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์  
สำคัญในการพัฒนานักศึกษาและกล้าแสดงในสิ่งที่ดี  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1.)  เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางให้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
      2.)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเรื่องการแสดงออกนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
      3.)  เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษาใช้เวลาว่างให้ถูกต้องและลดการมั่วสุม ห่างไกลยาเสพติด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

               - มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวด    จำนวน   10  คน   
 - มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกวด  จำนวน  350   คน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
      - นักศึกษาสามารถแสดงออก  ในสิ่งที่ตัวเองถนัด  ได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่
มั่วสุมเก่ียวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย  
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 - ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการ(1 เมตร×2 เมตร) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

300 
1,500 
1,000 

500  
ค่าวัสดุ  
- เทปกาวสองหน้าแบบหนา 
- กระดาษการ์ดขาว A4/150g 
- ลวดเย็บกระดาษ 
- เยื่อกาว 1 นิ้ว 

 
100 
200 
200 
200 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 4,000     

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    - นักศึกษาสามารถแสดงออก  ในสิ่งที่ตัวเองถนัด  ได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่มั่วสุม
เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 

 2.) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  111 
ชื่อโครงการ  ตอบปัญหาวิชาการ 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............. 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
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  การเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีการเปิดกว้างทางการศึกษามีการนำหลักวิชาการ  มาใช้ในการพัฒนาทางด้านการเรียนและกิจกรรม  
สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน  ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออกในด้านต่างๆ กล้า
ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพ่ือเป็นการทดสอบความสามารถของนักเรียนโดยมีการแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ทั่วไปทางวิชาการ   

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  และความรู้รอบตัวมากขึ้น 
2.) เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.) เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

 

6. เป้าหมาย และตัวชั้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                - นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  10  ทีม 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ  และความรู้รอบตัวมากขึ้น 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจา้งเหมาบริการทำป้ายโครงการ(1 เมตร×2 เมตร) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 
500 

1,000 
700 
400  

ค่าวัสดุ  400 
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 ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.) นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการ  วิชาชีพและความรู้รอบตัวมากข้ึน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
 

      
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  112 
ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่     9 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 
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4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกจากให้การศึกษามีความรู้ทักษะวิชาชีพแล้วจำเป็นจะต้องส่งเสริม
ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีมาตรฐานการกีฬาสูงขั้น ซึ่งตามแนวทางการจัด
กิจกรรมองค์การวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬา
อาชีวะระดับชาติ 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อศจ. และเข้าร่วมกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ระดับชาติ 
2.) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี มีสุขภาพพลนามัยสมบูรณ์มีน้ำใจนักกีฬา 
3.) เพ่ือตอบสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ศึกษาในการจัดกิจกรรมกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม มีประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติดตามนโยบาย 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
        เชิงปริมาณ 
  -  จำนวนนักกีฬาของวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมครูผู้ควบคุม 
        เชิงคุณภาพ 
  -  จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  

     4.) ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  กรกฎาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย   
ค่าวัสดุ  
- ชุดกีฬาในการแข่งขัน 

 
20,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
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 รวมเงิน 20,000     
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) ได้นักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ 
2.) นักเรียน นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
3.) นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

     
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  113 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเทคนิคการทำงานเป็นทีม (สร้างสรรค์งานฝีมือ) 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
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 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่     9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพการดำเนินงานของคนไทยในสังคมปัจจุบัน  สาระสำคัญที่ เป็นอุปสรรคที่ปิดกั้น
ความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม  เกิดจากสมาชิกขององค์การนั้น ๆ  ขาดความสามัคคีในการทำงานรวมกันใน
รูปแบบทีมงาน  อันเป็นสาเหตุที่สำคัญ ที่จะปรับเปลี่ยนเจตคติ  และพฤติกรรมในการทำงาน  โดยการจัดทำ
โครงการ  ให้นักศึกษาได้ร่วมกันประดิษฐ์ชิ้นงานภายใต้โจทย์ที่กำหนด แล้วแข่งขันกัน 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.)  เพ่ือปลูกฝังแนวคิด  และพัฒนาการทำงานในระบบทีมงาน 
2.)  เพ่ือจัดให้มีการแข่งขัน  ประกวดผลงาน 
3.) เพ่ือให้นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และพัฒนาวิชาชีพ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 
     - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู  จำนวน  10  ทีม 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.) สมาชิกองค์การฯ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  ร่วมกันเป็นทีมดีขึ้น 
2.) ประสิทธิภาพรวมองค์การในสังคมไทย  มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- ป้ายไวนิล (1 เมตร × 2 เมตร) 

 
1,000 

800  
700 
300 
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 ค่าวัสดุ 
- ตลับเมตร 5 เมตร 
- ปากกาเคมี 

 
100 
100 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,000     

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.) สมาชิกองค์การฯ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  ร่วมกันเป็นทีมดีขึ้น 
2.) ประสิทธิภาพรวมองค์การในสังคมไทย  มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  114 
 
 

ชื่อโครงการ การจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............. 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............. 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มี
ความรู้ทักษะทั้งวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จัก
ทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพหรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทาง วิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
2.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.) เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
4.) เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทักษะวิชาชีพ,วิชาการและกิจกรรมต่างๆระดับภาค 
และระดับชาต ิ

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

           1.)  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 
      2.)  นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
   มีการจัดประชุมระดับหน่วยและนักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและ
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
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      4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

 
1,000 

11,000  
ค่าวัสดุ 
- กระดาษขาวเทาหนา 
- กระดาษการ์ดสี เอสี่ 120 แกรม (180 แผ่น) 
- กระดาษบรูฟ  
- ผ้าเทป ขนาด 2 นิ้ว 
- กระดาษเกียรติบัตร 

 
300 

1,000 
500 
700 
500 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 15,000     

 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
2.) นักเรียน นักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ 
3.) นักเรียนนักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  115 
 
 

ชื่อโครงการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับปวงชนชาวไทย 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่  6.1 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู    เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  

เรียนรู้ด้วยตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัด  สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และ
เพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.) เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
 2.) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 3.) เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

           1.)  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 
      2.)  นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
     1.) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา และผู้เรียน 
 2. ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน 

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที ่

     3.) ด าเนินการบนัทกึขออนุญาตด าเนินโครงการ  
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      4.) ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

     5.) ด าเนินโครงการ 

     6.) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลยัการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
   จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท ได้แก ่

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย -  
ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาตลอดจนผู้เรียน มีความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.) ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

3.) ชุมชนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  116 
ชื่อโครงการ  อบรมความเป็นไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
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 1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่  9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.4 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมคุณค่าของความเป็นไทย และสามารถนำไปปรับใช้ได้ 
อีกทั้งยังมีความเข้าและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเสริมและสร้างค่านิยมในด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษานักศึกษา  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสมที่จะ
เป็นผู้กำหนดความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม  ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  จึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและดูแลบุคลิกภาพของตนเอง  เพ่ือให้
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนและสังคมต่อไป 
  

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

          2.) เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีละงู 
       เชิงคุณภาพ 
 - จัดการอบรม 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน  กันยายน 2566 
 สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
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 จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท ได้แก่ 
รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- ป้ายไวนิล (1 เมตร × 2 เมตร) 

 
800 
500  
300 
400 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 2,000     

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1.)   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพดีขึ้น 
 2.)   นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพได้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.)  การสังเกต 
2.)  แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  117 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 
  

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถนำไป
ปรับใช้ได้ อีกทั้งยังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเสริมและสร้าง
ค่านิยมในด้านการหวงแหนและอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษานักศึกษา มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมกำหนดความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม  เพ่ือให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนและสังคมต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
               1.) ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในแนวกว้างที่หลากหลาย 
       2.) ส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 3.) เป็นเวทีในการแสดงออกซ่ึงความคิดและจินตนาการของเด็ก 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

 1) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีละงู จำนวน   350 คน 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน     25  คน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - ปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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      2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
  

 ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มิถุนายน 2566 
 สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 

 
1,000    

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (1 เมตร ×  2 เมตร) 

 
1,600 

400 
ค่าวัสดุ 
- กระดาษขาวเทาบาง 

 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.) นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตน ตามศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต 
     2.) นักศึกษาเกิดความห่วงแหน อนุรักษ์ได้ดียิ่งขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
     - ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการท่ี  118 
ชื่อโครงการ  ประกวดร้องเพลง   
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............... 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ .............. 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้การอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพเน้นรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจะพบว่ามีนักศึกษาบาง
กลุ่มมีพฤติกรรมด้านรุนแรงการตัดสินปัญหาในทางที่ผิดดังนั้น  การควบคุมดูแลและเอาใจใส่ในตัวนักเรียนจึง
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก  และการกำหนดกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์   
สำคัญในการพัฒนานักศึกษาและกล้าแสดงในสิ่งที่ดี 
  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1.)  เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางให้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
      2.)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเรื่องการแสดงออกนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
      3.)   เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษาใช้เวลาว่างให้ถูกต้องและลดการมั่วสุม ห่างไกลยาเสพติด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                 1.)  มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวด    จำนวน   10  คน   
  2.)  มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการประกวด  จำนวน  350   คน 
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักศึกษาสามารถแสดงออก  ในสิ่งที่ตัวเองถนัด  ได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่มั่วสุม
เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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      2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (1 เมตร ×  2 เมตร) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 
1,000 
1,000 

500 
500 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษาสามารถแสดงออก  ในสิ่งที่ตัวเองถนัด  ได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่
มั่วสุมเก่ียวข้องกับอบายมุข 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการท่ี  119 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาวะผู้นำ 
 

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.4 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพละงู  เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  เรียนรู้ด้วย

ตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัด   
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และเพ่ือจรรโลงให้สังคมของคนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2562 

การมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนนักศึกษาในคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีเทคนิค แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือความสำเร็จตามนโยบาย
ขององค์การ และสร้างความเคารพ และความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ทำให้องค์การมีความสามัคคี น่าอยู่ และทำงานกัน
อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

5. วัตถุประสงค์ 
          1.) เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนกันในคณะกรรมการ อวท. 
 2.) เพ่ือให้เกิดทัศนะคติท่ีดีกับองค์การนักวิชาชีพฯ 
 3.) เพ่ือสร้างความเป็นผู้นำที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 4.) เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา และคณะครู 
 5.) เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเก่ียวกับการเรียนบนฐานของ 

   คุณธรรมนำชีวิต 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
          1.) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 2.) มีภาวะการทำงานร่วมกันกับทุกองค์กรเพ่ือสร้างความสมานฉันท์อันดีระหว่างสถานศึกษากับส่วน 

   ราชการและองค์กรศาสนาตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอละงู 
3.) จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ   “ ทักษะภาวะผู้นำที่พึ่งประสงค์ “  ให้กับนักศึกษาองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 4.) ผู้เข้าร่วมโครงการ   50   คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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      2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  21,336  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (1 เมตร ×  2 เมตร) 
- ค่าบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารเที่ยงพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าวิทยากร 

 
336 

10,000 
10,000 
1,000 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 21,336     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1.)  สามารถส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 2.)  นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯมีทักษะภาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.)  สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนบนฐาน 
               ของคุณธรรมนำชีวิต 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    -     ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 

- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน   
            

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการท่ี  120 
ชื่อโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่   6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2540 ปัจจุบันมีเนื้อท่ี
รวม 100 ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี 43 หมู่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 ดังนั้นวันที่ 18 มิถุนายน ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพละงู เพ่ือให้
คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวิทยาลัยฯ และตระหนักถึงภาระหน้าที่
ในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       1) เพ่ือให้คณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทำบุญในกิจกรรมต่างๆ 
       2) เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรและนักเรียนได้รำลึกถึงความสำคัญอันจะเป็นพลังอันเกิดความสามัคคี 
       3) เพ่ือเป็นการถ่ายประเพณีท่ีดีงามต่อไป 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

               - คณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 300 คน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.)  ผู้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา 
2.)  ได้สืบทอดประเพณีอันดีงานต่อไป 
3.)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิในสถาบัน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
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 ระยะเวลาในการดำเนินงาน มิถุนายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบบำรุงการศึกษา    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 10,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (อิสลาม)   
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (พุทธ) 
 

 
5,000 
5,000 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 10,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1.) ผู้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา 
       2.) ได้สืบทอดประเพณีอันดีงานต่อไป 
       3.) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิในสถาบัน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  121 
 

ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด   
     

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............ 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............ 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาที่มีเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นนักศึกษาอยู่และวัยที่

ชอบการแสดงออกบางครั้งการแสดงออกก็อยู่ในรูปของการเบี่ยงแบนพฤติกรรมหรือก้าวร้าว การจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ให้วัยรุ่นได้มีโอกาสในการแสดงออกสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น 
                การจัดโครงการกีฬาจึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออก มีพละกำลังที่แข็งแรงห่างจาก
โรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับอบายมุขและยาเสพติด  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              1.)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสดงออกสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
              2.)  เพ่ือให้นักศึกษามีสุภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
              3.)  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักเคารพในกติกา มารยาทมีน้ำใจและความสามัคคี 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 
  - นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพที่แข็งแรง 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.) นักศึกษาแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัดและถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรงและแสดงความสามัคคีในหมู่
คณะ 

         2.)  นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
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      6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  40,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารเที่ยงพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
- ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าพิธีเปิด 
- ค่าเช่าเต้นท์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 * 2.4 
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 0.6 * 1.8 

 
10,000 
11,500 
4,500 
2,000 
1,000 
1,000 

ค่าวัสดุ 
- ด้ายดิบ 
- น้ำมันก๊าด 
- ปูนขาว 
- เหรียญรางวัล 
- ค่าถ้วยรางวัล 

 
200 
300 

4,500 
5,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 40,000     

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.)  นักศึกษาแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัดและถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรงและแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ 
    2.)  นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
    - ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  122 
 

ชื่อโครงการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. ละงู     
    

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่................ 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ................ 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาที่มีเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นนักศึกษาอยู่และวัยที่

ชอบการแสดงออกบางครั้งการแสดงออกก็อยู่ในรูปของการเบี่ยงแบนพฤติกรรมหรือก้าวร้าว การจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ให้วัยรุ่นได้มีโอกาสในการแสดงออกสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น 
                การจัดโครงการกีฬาจึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออก มีพละกำลังที่แข็งแรงห่างจาก
โรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับอบายมุขและยาเสพติด  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              1.)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสดงออกสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
              2.)  เพ่ือให้นักศึกษามีสุภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
              3.)  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักเคารพในกติกา มารยาทมีน้ำใจและความสามัคคี 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 
  - นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพที่แข็งแรง 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.) นักศึกษาแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัดและถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรงและแสดงความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 

2.) นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
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      6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน มกราคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

 
5,000 

ค่าวัสดุ 
- อุปกรณ์กีฬา 

 
10,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 15,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.) นักศึกษาแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัดและถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรงและแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.)   นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  123 
 

ชื่อโครงการ   ประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร 
 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่............. 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ ............. 
 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาสิ่งที่มีความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา  คือ ต้องมีการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด   การจัดการ  การทำงานเป็นกลุ่มและนำความรู้ความสามารถที่ได้นั้นมาประยุกต์ให้เห็นเป็น
รูปธรรม  เพ่ือจะได้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้านอาชีวศึกษา  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมในการในหลักการดังกล่าว  
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     1.) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถคิดค้นคว้าและทดสอบปฏิบัติและประยุกต์รายวิชา 
     2.) เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงาน 
     3.) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                - นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก จำนวน 500 คน 
         ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
                - นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์  ประยุกต์วิชาความรู้  ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน  กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
    จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  4,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (1 เมตร ×  2 เมตร) 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 
432 
900 
700 
500 

ค่าวัสดุ 
- กระดาษกาวสองหน้าแบบหนา 
- หมึกเติม CANON  (คละสี) 
- กาวสองหน้า 5 เมตร ธรรมดา 

 
500 
600 
368 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 4,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์  ประยุกต์วิชาความรู้  ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  124 
 

ชื่อโครงการ  สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องการพัฒนากำลังคนให้ทันกับ
เทคโนโลยี  มีทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสอดคล้องกับการขยายตัว    ของเศรษฐกิจ   เพราะฉะนั้นการพัฒนา
นักศึกษา  จึงต้องให้มีทักษะด้วยเช่นกัน   และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นการช่วยให้นักศึกษา  ได้ตื่นตัว  
หมั่นฝึกฝนตนเอง   ให้มีทักษะและมีมาตรฐานทางวิชาชีพอยู่เสมอ 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.)  เพ่ือให้นักศึกษาตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิชาชีพ 
2.)  เพ่ือได้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่อไป 
3.)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

  - นักศึกษาเข้าร่วม  จำนวน   100  คน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

         - นักศึกษาเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีพหมั่นฝึกฝนตัวเอง  ให้มีทักษะความรู้  ความสามารถ
อย่างสม่ำเสมอ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน  มิถุนายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น     -     บาท ได้แก ่

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการแต่ละทักษะ 
- ค่าของรางวัลชนะเลิศแต่ละทักษะ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละทักษะ 
- ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละทักษะ 

 
- 
- 
- 
- 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน -     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - นักศึกษาเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีพหมั่นฝึกฝนตัวเอง  ให้มีทักษะความรู้  ความสามารถอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
- ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

      
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  125 
 

ชื่อโครงการ  เลือกตั้งคณะกรรมประธานชมรมวิชาชีพ อวท. 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายศุภรัตน์  สองเมือง/งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 9 
- มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ 6.4 

 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ้งเน้นพัฒนาระบบองค์การนักศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถเสริมสร้างประชาธิปไตย จึงได้จัดทำ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพเพ่ือเป็นตัวแทนของแผนกวิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองและประชาธิปไตย 

2.) เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ 
3.) เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการบริหารงานเป็นหมู่คณะ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ(Output): 

                  - นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 450 คน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

         - ได้คณะกรรมการองค์การชมรมวิชาชีพชุดใหม่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน  สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาทำป้ายโครงการ (1 เมตร ×  2 เมตร) 

 
1,500 

ค่าวัสดุ 
- กระดาษสติ๊กเกอร์ 
- กระดาษสี 4 สี 

 
300 
200 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) 1,000 
รวมเงิน 3,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     - คณะกรรการ ชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณ 
     - ประเมินผลจากสรุปการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  126 
 

โครงการ ลูกเสือจิตอาสาบริการชุมชน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเจริญศักดิ์  แซ่ตัน /งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาเปิดทำการสอนหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยมุ่งเน้นให้ลูกเสือมีคุณธรรมจริยธรรมในด้านจิตอาสา 
บริการวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะลูกเสือแห่งชาติ และปลูกฝัง
จิตสำนึกให้แก่ลูกเสือมีใจรักบ้านเกิดท้องถิ่น และชุมชุนของตัวเอง 
 

5. วัตถุประสงค ์
 1.)  เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือมีจิตอาสา บริการ 

 2.)  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ลูกเสือ 
 3.)  เพ่ือให้ลูกเสือมีการพัฒนา บริการชุมชน และท้องถิ่นของตัวเอง 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
   6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู 
   6.2 เชิงคุณภาพ 

- ลูกเสือมีการพัฒนา บริการชุมชน และท้องถิ่นของตัวเอง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
4.)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.)  ดำเนินโครงการ 
6.)  สรุปผลการดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
  จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 
- อาหารว่าง 

 
432 
568 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 1,000   

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.) ลูกเสือมีจิตอาสา บริการ  
     2.) นักเรียนได้มี จริยธรรม 
     3.) ลูกเสือรู้จักการพัฒนา บริการ ชุมชน ท้องถิ่นของตัวเอง 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  127 
 

โครงการ   ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  แซ่ตัน /งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 9 และ 12 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือใหม่ได้รู้ถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด ซึ่งจะทำให้ลูกเสือใหม่ มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องของยาเสพติดทุกชนิด และผลของการเสพยาเสพติดด้วย  เพ่ือให้ลูกเสือที่จะต้องเติบโตขึ้นในวัน
ข้างหน้าจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.)  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ลูกเสือ 
2.)  เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจความหมายและโทษของยาเสพติด 
3.)  เพ่ือให้ลูกเสือรู้ข้อกฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของระดับชั้น ปวช.๑ ทุกแผนกวิชา 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นลูกเสือวิสามัญที่สมบูรณ์ทุกคน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล และบริเวณชุมชนใกล้เคียง 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
      จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  432  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 

 
432 

ค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 432     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.) ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดมาข้ึน 
      2.) เพ่ือให้ลูกเสือไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
     3.) เพ่ือให้ลูกเสือใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       1.) สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
      2.) ประเมินจากการแบบสำรวจ 
 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  128 
 

โครงการ   พิธีเข้าร่วมประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  แซ่ตัน /งานกิจกรรม/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 9 และ 12 

 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือใหม่เพ่ือปรับความรู้ความสามารถให้ลูกเสือใหม่ได้เข้าใจประเพณีลูกเสือ และฝึก 

อบรมตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญก่อนพาไปเข้าค่ายพักแรม เพ่ือทดสอบความมีน้ำใจ ทดสอบความ
อดทน ทดสอบความจริงใจและทดสอบความเข้าใจความหมายของกฎหมายของกฎและคำปฏิญาณแล้วจึงทำพิธี
สำรวจตนเอง และพิธีเข้าประจำกองเพ่ือเป็นลูกเสือวิสามัญที่สมบูรณ์ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.)  เพ่ือฝึกทักษะทางด้านกิจกรรมลูกเสือ 
2.)  เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจความหมายของกฎและคำปฎิญาณ  พระมหากษัตริย์ 
3.)  เพ่ือให้ลูกเสือได้ทดสอบทางด้านจิตใจและความอดทน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

- จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา 
     6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นลูกเสือวิสามัญที่สมบูรณ์ทุกคน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
     3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
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      4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน กันยายน  2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล และบริเวณชุมชนใกล้เคียง 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
จากเงินงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,432  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน   -    
ค่าใช้สอย 
- ค่าป้ายไวนิล 

 
432 

ค่าวัสดุ 
- ค่าแถบ 3 สี 

 
3,000 

ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 3,432     

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.) นักเรียนมีระเบียบวินัย 
      2.) เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีและความระเบียบวินัยในระบบหมู่คณะ    
     3.) เพ่ือให้การเข้าร่วมอยู่ค่ายพักแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      1.)  สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     2.)  ประเมินจากการแบบสำรวจ 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการท่ี  129 
 

โครงการ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

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

3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
-  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาเปิดทำการสอนหลักสูตรกา 

เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกเยาวชนให้ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะลูกเสือแห่งชาติ ทางงานกิจกรรมลูกเสือจึงขอจัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญประจำปีการศึกษา 2565 
 

5. วัตถุประสงค ์
1.)  เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา 
2.)  เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีและความระเบียบวินัยในระบบหมู่  พระมหากษัตริย์ 
3.)  เพ่ือให้การเข้าร่วมอยู่ค่ายพักแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพละงู 
     6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นลูกเสือวิสามัญที่สมบูรณ์ทุกคน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
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      3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
     4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     5.) ดำเนินโครงการ 
     6.) สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน กันยายน  2566 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล  
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ: 
     จากเงินงบประมาณ   งบอุดหนุน    เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  54,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จำนนวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
ค่าวิทยากร (จำนวน 5 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 600 บาท) 

 
9,000    

ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนลิ ขนาด 1*4 ม. 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร (จำนวน 60 คนๆละ 50 บาท x 6 มื้อ)- 
- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

 
600 

18,000 
9,000 

ค่าวัสดุ 
- เชือกใยยักษ์ ขนาด 30 มม. ( 10 กิโลกรัม x 150 บาท) 
- วัสดุอื่น 

 
1,400 

16,000 
ค่าครุภัณฑ ์ - 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 45,000     

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1.)  นักเรียนมีระเบียบวินัย 
       2.)  เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีและความระเบียบวินัยในระบบหมู่    
      3.)  เพ่ือให้การเข้าร่วมอยู่ค่ายพักแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       1.) สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
      2.) ประเมินจากการแบบสำรวจ 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
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              (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่130 
 

โครงการ  ทัศนศึกษาดูงาน 2566 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม2 พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
-  มาตรการด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน 
-  มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  2.1 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถานศึกษาหาวิธีการให้นักศึกษาของ

สถานศึกษา   ออกทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เนื่องจากการจัดการความรู้ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณการการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่มีการพัฒนาก้าวหน้า
อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นสถานศึกษาจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้นักศึกษาออกศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ตรงด้านความรู้ ด้านการปฎิบัติเรียนรู้งานจริง ด้านการดำเนินงานจริงของสถานประกอบการบริษัท
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
 1.)  เพ่ือสร้างโอกาสและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยี 
 2.)  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา 

 3.)  เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  -  นกัเรียนระดับชั้น  ปวช.1  ทุกแผนกวิชา  จำนวน  253  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

 -  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ 
 -  ทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพในสายสาขาท่ีเรียนได้โดยตรง 

 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 1.)  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.)  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 3.)  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 4.)  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 5.)  ดำเนินโครงการ 



 319 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2565 

           6)  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ระยะเวลาการดำเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม  2565  ถึงเดือนกันยายน  2566 
 สถานทีด่ำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
 จากเงนิงบประมาณ   งบ อดุหนุน   เป็นงบประมาณทัง้สิน้  65,000  บาท ได้แก่ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย 65,000 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 65,000 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ 
 -  ทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพในสายสาขาท่ีเรียนได้โดยตรง 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามการดำเนินโครงการ 
 
 

 

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่131 
 

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ  ICT 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรศักดิ์  บิสนุม/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                             โครงการตามภาระงานประจ า 
                             โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

  3. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา  

      - นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ขอ้ที.่........ 
 

  4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
         การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการ

เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ เกิดการ
เรียนรู้ กับผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา22 การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี ความสำคัญที่สุด   
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม
แนวทางลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึงการ
ลดบทบาทของครู ในชั้นเรียนจากผู้สอนเพียง อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มากขึ้นดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี 
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาทั้งด้านความรู้  เจตคติ  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ 
จัดทำโครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ิมคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.) ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชารุดระหว่างปีการศึกษา 
3.) เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในการใช้งาน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
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 - ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ ได้
จากทุกอาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2  เชิงคุณภาพ 

- ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.) ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
3.) ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  
4.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.) ดำเนินโครงการ 
6.) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน -ตุลาคม  2566 
สถานทีด่ำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบ ปวช./ปวส/อุดหนุน   เป็นงบประมาณทัง้สิน้  74,796  บาท ได้แก่ 

 

รายการ 
จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ 74,796 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 74,796 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น 
2.) วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน และพร้อมใช้งานเสมอ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  - แบบสอบถาม 
 

 
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
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              (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่132 

โครงการ  ทุนเฉลิมราชกมุารี 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาววรรณี  ผอมเขยีว/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

     - มาตรการ ขอ้ที ่6 ทุนและเงนิสนบัสนุนการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

 เนื่องดว้ยสภาพปัญหาปัจจุบนันักเรยีนนักศกึษาขาดแคลนทุนทรพัยใ์นการศกึษาเล่าเรยีนซึ่ง
ท าให้นักเรยีนขาดทุนทรพัย์ในการศกึษาเขา้เรยีนหรอืศกึษาต่อน้อยลง ทางวทิยาลยัฯจงึเหน็ความส าคญั
จงึได้จดัท าโครงการขึน้เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้นักเรยีนเรยีนสายอาชพีและเพิม่จ านวนผูเ้รยีนมากขึน้และลด
ภาระผูป้กครอง 
 

5. วตัถปุระสงค ์

1.) เพือ่เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนสายอาชพีและเพิม่จ านวนผูเ้รยีนสายอาชพี 
2.) เพือ่ช่วยเหลอืเยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาทีไ่ดร้บัผลกระทบและขาดโอกาสทางการศกึษา 
3.) เพือ่เสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บันกัเรยีน 
4.) เพือ่ลดภาระทางการเงนิของผูป้กครอง 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนทุนระดบั จ านวน 2  ทุน 
   6.2 เชิงคณุภาพ 

- นกัเรยีนไดร้บัทุนการศกึษาเพิม่โอกาสทางการศกึษาและสรา้งขวญัก าลงัใจแก่นกัเรยีนเรยีนดแีต่
ยากจน 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
ขัน้ตอน 

1.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
2.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
3.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
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 4.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
5.) ด าเนินงานตามโครงการ 
6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

 

ระยะเวลา   พฤษภาคม 2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

จากเงนิงบเงนิอุดหนุน    ทุนเฉลมิราชกุมาร ีเป็นงบประมาณทัง้สิน้  72,500  บาท ไดแ้ก่ คดัเลอืก
เลอืกนกัเรยีนทุนการศกึษา จ านวน 2 ทุน 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) 72,500 

รวมเงิน 72,500 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) นกัเรยีนทุนไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมกจิกรรมไปใชพ้ฒันาทอ้งถิน่บา้นเกดิ 
2.) นกัเรยีนทุนมเีครอืขา่ยในการท างาน กจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- นกัเรยีนไดร้บัทุนการศกึษา/แบบประเมนิ 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่133 
 

โครงการ  อดุหนุนองคก์ารวิชาชีพ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นายศุภรตัน์  สองเมอืง /งานกจิกรรม/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                      โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- มาตรการ ดา้นระเบยีบวนิัย ความภาคภูมใิจในชาต ิ
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพละงูมุ้งเน้นพัฒนาระบบองค์การนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถใหน้ักเรยีนนักศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดม้กีจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมต่างๆ สู่สาธารณชนและส่งเสรมิให้สมาชิกมีคุณธรรม จรยิธรรมเป็นคนดี ทางวทิยาลัยจึงเห็น
ความส าคญัในหารจดังานองคก์ารวชิาชพี เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมในการจดัท ากจิกรรมของนักศกึษา
ภายในวทิยาลยัฯ และเขา้ประชุมระดบัภาคและระดบัชาตติ่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
       1.)  เพือ่เป็นเวทใีหน้กัเรยีนนกัศกึษาได้แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดม้กีจิกรรมปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัเผยแพร่
ผลงานกจิกรรมต่างๆ สูส่าธารณชนและสง่เสรมิใหส้มาชกิมคีุณธรรม จรยิธรรมเป็นคนดี 

2.)  เพือ่ใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออกและเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูน้ า 
3.)  เพือ่ฝึกฝนใหน้กัศกึษารูจ้กัการบรหิารงานเป็นหมู่คณะ 
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  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนนกัศกึษาองคก์ารวชิาชพีเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน 
1.2 เชิงคณุภาพ 
      - พฒันาองคก์ารนกัวชิาชพี ในสถานศกึษาใหม้คีุณภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) จดักจิกรรมพฒันาการจดัการองคก์ารวชิาชพีระดบัสถานศกึษา 
4.) ด าเนินงานตามโครงการ 
5.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา   
 
 
 

 

ระยะเวลา   มถิุนายน – สงิหาคม 2566 
สถานท่ี      วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
- จากเงนิงบประมาณ   งบอุดหนุน เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 40,000  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อย

วสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
คา่ครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) 40,000 

รวมเงิน 40,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
         - นกัเรยีนนกัศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดม้กีจิกรรมปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัเผยแพร่ผลงานกจิกรรม
ต่างๆ สูส่าธารณชนและสง่เสรมิใหส้มาชกิมคีุณธรรม จรยิธรรมเป็นคนดี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- รายงานผลการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่134 
 

โครงการ    TO BE NUMBER ONE 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายศุภรตัน์  สองเมอืง /งานกจิกรรม/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
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               ตาม พ.ร.บ  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2562  ได้เน้นให้มกีารจดัการเรยีนการสอน  โดยยดึ
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก็ได้ยดึเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน  โดยตระหนักถึงการ
สร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี  และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  แต่ด้วยในปัจจุบันนักเรียน  
นักศกึษาทัง้ชายและหญงิก าลงัถูกคุกคามจากสารเสพตดิอย่างหนักมกีารหลงเชื่อในประสทิธภิาพของยา
เสพตดิ  ใชอุ้บายต่างๆ  ท าใหน้กัศกึษาหลงผดิ 
 วทิยาลยัการอาชพีละง ูถอืว่าการควบคุมดแูลนกัศกึษาเป็นภาระหน้าทีห่ลกั  จงึมแีนวทางทีห่ลากหลายใน
การ    ปฏบิตั ิรวมถงึการตรวจสารเสพตดิให้กบันักศกึษา   เพื่อป้องกนัในส่วนที่ยงัไม่หลงผดิและแก้ไข 
ปรบัปรุงในสว่น ทีห่ลงผดิไดม้โีอกาสต่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึโทษภยัของยาเสพตดิและไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่ว 
2.)  เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทีห่ลงผดิไดม้โีอกาสในการแกต้วั 
3.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตใินอนาคต 
4.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเป็นคนทมีคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสงัคม 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

-  นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ู  จ านวน  500  คน 
      6.2 เชิงคณุภาพ 

1.) นกัศกึษาเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตใินอนาคต 
2.) นกัศกึษาเขา้ใจถงึโทษภยัของยาเสพตดิและไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่ว 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
 

4.) ด าเนินงานตามโครงการ 
- กจิกรรมประกวดรอ้งเพลง 
- กจิกรรมเพือ่นใจวยัรุ่น 
- กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

5.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 
สถานท่ี     วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
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 จากเงนิอุดหนุน  งบเป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย 50,000 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)   การระบาดของยาเสพตดิในสถานศกึษาน้อยลง 
2.)   นกัศกึษาตระหนกัและเหน็โทษของยาเสพตดิ 
3.)   นกัศกึษาทีห่ลงผดิสามารถกลบัมามโีอกาสและอนาคตทีด่ ี

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.)    จากแบบสอบถาม 
2.)    จากการสงัเกต 

 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่135 
 

โครงการ    ส่งเสริมภมิูคุ้มกนัจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางอรสา  รงัสโิยกฤษฎ/ งานวางแผน /วทิยาลยัการอาชพีละงู 
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2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ด้วยวทิยาลยัการอาชพีละงู  ได้ด าเนินการโครงการพฒันาอาชวีศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้มา
โดยตลอดโดยด าเนินการพฒันาอาชวีศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพีโดยเน้นกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ได้แก่  1. สรา้ง
โอกาสการเรยีนสายอาชีพ 2. เพิม่ศกัยภาพสถานศกึษาและความปลอดภยั 3.  พฒันาความร่วมมอืมุ่งสู่
คุณภาพอาชวีศกึษาและ 4. สรา้งอาชพีและการมงีานท าใหป้ระชาชนเพือ่สงัคมสนัตสิุข 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่บรกิารการอาชวีศกึษาต่อนกัเรยีนนกัศกึษา ประชาชน  ใหม้คีวามรู ้มทีกัษะวชิาชพี เพิม่พูน
ประสบการณ์และพฒันายกระดบัทกัษะวชิาชพี 
2.)  เพิม่โอกาสการศกึษาต่อ และการเขา้ถงึการบรกิารวชิาชพี 
3.)  เพือ่แกปั้ญหาการว่างงานของประชาชน เกดิการสรา้งงาน สรา้งรายได้ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละประชาชนทีส่นใจฝึกอาชพี จ านวน 400 คน 
   6.2 เชิงคณุภาพ 

   - นกัเรยีนมโีอกาสศกึษาต่อ และการเขา้ถงึการบรกิารวชิาชพี 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ด าเนินงานตามโครงการ 
5.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 
 
 

ระยะเวลา   ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
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 8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
- จากเงนิงบประมาณ  งบงบชายแดน  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  6,838,150  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนและใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 6,838,150 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) บรกิารการอาชวีศกึษาต่อนกัเรยีนนกัศกึษา ประชาชน  ใหม้คีวามรู ้มทีกัษะวชิาชพี เพิม่พูน
ประสบการณ์และพฒันายกระดบัทกัษะวชิาชพี 
2.) เพิม่โอกาสการศกึษาต่อ และการเขา้ถงึการบรกิารวชิาชพี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิเชงิประจกัษ์ 

 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่136 
 

โครงการ   รณรงค ์ป้องกนั และแก้ปัญหายาเสพติด    
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายศุภรตัน์  สองเมอืง /งานกจิกรรม/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

4.  สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
              ตาม พ.ร.บ  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้เน้นให้มกีารจดัการเรยีนการสอน  โดยยดึ
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก็ได้ยดึเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน  โดยตระหนักถึงการ
สร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี  และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  แต่ด้วยในปัจจุบันนักเรียน  
นักศกึษาทัง้ชายและหญงิก าลงัถูกคุกคามจากสารเสพตดิอย่างหนักมกีารหลงเชื่อในประสทิธภิาพของยา
เสพตดิ  ใชอุ้บายต่างๆ  ท าใหน้กัศกึษาหลงผดิ 
 วทิยาลยัการอาชพีละง ูถอืว่าการควบคุมดแูลนกัศกึษาเป็นภาระหน้าทีห่ลกั  จงึมแีนวทางทีห่ลากหลายใน
การ    ปฏบิตั ิรวมถงึการตรวจสารเสพตดิให้กบันักศกึษา   เพื่อป้องกนัในส่วนที่ยงัไม่หลงผดิและแก้ไข 
ปรบัปรุงในสว่น ทีห่ลงผดิไดม้โีอกาสต่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึโทษภยัของยาเสพตดิและไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่ว 
2.)  เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทีห่ลงผดิไดม้โีอกาสในการแกต้วั 
3.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตใินอนาคต 
4.)  เพือ่ใหน้กัศกึษาเป็นคนทมีคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสงัคม 
 

6.  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีละง ู  จ านวน  500  คน 
   6.2 เชิงคณุภาพ 

1.)  นกัศกึษาเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตใินอนาคต 
2.)  นกัศกึษาเขา้ใจถงึโทษภยัของยาเสพตดิและไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่ว 
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 7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
 
 
 

4) ด าเนินงานตามโครงการ 
- กจิกรรมประกวดรอ้งเพลง 
- กจิกรรมเพือ่นใจวยัรุ่น 
- กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

5) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท ไดแ้ก่ค่าตอบแทนใชส้อย

วสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
         1)   การระบาดของยาเสพตดิในสถานศกึษาน้อยลง 
         2)   นกัศกึษาตระหนักและเหน็โทษของยาเสพตดิ 

3)   นกัศกึษาทีห่ลงผดิสามารถกลบัมามโีอกาสและอนาคตทีด่ ี
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1)   จากแบบสอบถาม 
2)   จากการสงัเกต 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่137 

 

โครงการ   ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางวรญีา  เหมมุน /งานผลผลติการคา้/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตกิารอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ที่มหีน้าที่ในการจดั
การศึกษาวชิาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการน าความรูท้ฤษฎอีนัเป็นสากล และภูมปัิญญาไทยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติจนสามารถน าไปประกอบอาชีพโดยอิสระได ้
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องผลิตคนอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน ดงันัน้การจดัการอาชีวศกึษาในสถานศึกษาต้องมคีวาม
หลากหลายที่เป็นแนวทางในการฝึกผู้เรยีนให้มทีกัษะการประกอบอาชพีและเป็นผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษาไดค้วามรูด้า้นการประกอบการ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
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 1) พฒันาศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบอาชพีอสิระในสถานศกึษา 
2) พฒันาศกัยภาพและสรา้งแรงจงูใจหรอืทางเลอืกในการประกอบอาชพีอสิระ 
3) สนบัสนุน สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนอาชวีศกึษาไดม้ธีุรกจิเป็นของตนเอง 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนเขา้ร่วมโครงการ 100 คน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

1)  นกัเรยีนและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2)  พฒันาศูนยบ์่มเพาะ เพิม่ศกัยภาพใหค้ าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4) ด าเนินงานตามโครงการ 
5) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา  ปีการศกึษา  2566 
สถานท่ี     วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
- จากเงนิงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้   200,000  บาท ไดแ้ก่ค่าใชส้อย

และวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย - 
ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2. พฒันาศูนยบ์่มเพาะ เพิม่ศกัยภาพใหค้ าแนะน า 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่138 
 

โครงการ    จดัตัง้ศนูยป์ระสานงานการผลิตก าลงัคนอาชีวศึกษา ฝัง่อนัดามนั 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาวสุวรรณา  ละหมนั/งานศูนยข์อ้มลู/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

อ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 200,000 
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                                        โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ์ขอ้ที ่3 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมทุกภาคสว่นในการจดัการอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
นโยบายของรฐับาล และกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ตอ้งการขบัเคลื่อนการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศกึษา เพื่อตอบสนองภาคการผลติอุตสาหกรรมและบรกิาร สอดคลอ้งตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขบัเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวจิยั 200 ผลงาน เน้นการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลติ และพฒันาก าลงัคนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) จงึได้ด าเนินการจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานการผลติ
และพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และศูนยป์ระสานงานการผลติและ
พฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (SEC) ขึน้มาระยะหนึ่ง เพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝัง่อนัดามนั (ภูเก็ต 
พงังา กระบี ่ระนอง ตรงั สตูล) SAEC TVET Career Center : Phuket โดยใหจ้งัหวดัภูเกต็เป็นศูนยห์ลกัใน
การรวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลในภาคใต้ ฝัง่อนัดามนั ซึ่งประกอบด้วยอาชีวศกึษาจงัหวดัพงังา อาชีวศกึษา
จงัหวดักระบี่ อาชวีศกึษาจงัหวดัระนอง อาชีวศกึษาจงัหวดัตรงั อาชวีศกึษาจงัหวดัสตูล และอาชวีศกึษา
จงัหวดัภูเกต็ 

ทัง้นี้ รูปแบบการท างานและโครงการการบรหิารงาน เพื่อให้ศูนย์ประสานงานการผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชวีศึกษาภาคใต้ ฝัง่อนัดามนั (SAEC) เกดิประสทิธภิาพสูงสุดและสนองยุทธศาสตรช์าต ิและ
โมเดลไทยแลนด์ 4.0 จึงมุ่งเน้นการบรหิารงานเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสรมิสมรรถนะ
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรพัยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการมงีานท า สุดทา้ยฝ่ายวจิยัและพฒันา ซึง่รูปแบบการบรหิารจดัการเน้นความร่วมมอืของทุก
ภาคส่วนและเน้นการตอบโจทยใ์หก้บัผู้เรยีน สถาบนัการศกึษา สถานประกอบการ องคก์รวชิาชพีในสาขา
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสงูสุดและสนองยุทธศาสตรช์าต ิและโมเดลไทยแลนด ์4.0  

         2)  เพื่อมุ่งเน้นการบรหิารงานเป็น 5 ฝ่าย คอื ฝ่ายขอ้มูลกลาง ฝ่ายส่งเสรมิสมรรถนะผูเ้รยีนเขา้สู่
มาตรฐานวชิาชพี ฝ่ายสง่เสรมิการระดมทรพัยากรและความร่วมมอื ฝ่ายจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการ
มงีานท า ฝ่ายวจิยัและพฒันา ซึ่งรูปแบบการบรหิารจดัการเน้นความร่วมมอืของทุกภาคส่วนและเน้นการ
ตอบโจทยใ์หก้บัผูเ้รยีน และ สถานประกอบการ องคก์รวชิาชพีในสาขาต่าง ๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
 

 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
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      6.1 เชิงปริมาณ 
    เพือ่มุ่งเน้นการบรหิารงานเป็น 5 ฝ่าย คอื ฝ่ายขอ้มลูกลาง ฝ่ายสง่เสรมิสมรรถนะผูเ้รยีนเขา้สู่

มาตรฐาน 
วชิาชพี ฝ่ายสง่เสรมิการระดมทรพัยากรและความร่วมมอื ฝ่ายจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการมงีานท า 

ฝ่ายวจิยั 
และพฒันา 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

มุ่งเน้นการบรหิารงานเป็น 5 ฝ่าย คอื ฝ่ายขอ้มูลกลาง ฝ่ายส่งเสรมิสมรรถนะผูเ้รยีนเขา้สูม่าตรฐาน
วชิาชพี ฝ่ายส่งเสรมิการระดมทรพัยากรและความร่วมมอื ฝ่ายจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัการมงีานท า 
ฝ่ายวจิยัและพฒันา ซึ่งรูปแบบการบรหิารจดัการเน้นความร่วมมอืของทุกภาคส่วนและเน้นการตอบโจทย์
ใหก้บัผูเ้รยีน และ สถานประกอบการ องคก์รวชิาชพีในสาขาต่าง ๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

 ระยะเวลา  เดอืน  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566  
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
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 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝัง่อันดามัน (SAEC) เกิด

ประสทิธภิาพสงูสุดและสนองยุทธศาสตรช์าต ิและโมเดลไทยแลนด ์4.0 จงึมุ่งเน้นการบรหิารงานเป็น 5 ฝ่าย 
คอื ฝ่ายขอ้มูลกลาง ฝ่ายส่งเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนเขา้สู่มาตรฐานวชิาชพี ฝ่ายส่งเสรมิการระดมทรพัยากร
และความร่วมมอื ฝ่ายจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการมงีานท า สุดทา้ยฝ่ายวจิยัและพฒันา ซึ่งรปูแบบการ
บรหิารจดัการเน้นความ 

 
 

ร่วมมอืของทุกภาคส่วนและเน้นการตอบโจทย์ใหก้บัผูเ้รยีน สถาบนัการศกึษา สถานประกอบการ 
องคก์รวชิาชพีในสาขาต่าง ๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

โครงการที ่139 

โครงการ   พฒันารปูแบบและยกระดบัคณุภาพศนูยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอศันยั  ใบเอม็ /งานโครงการพเิศษ /วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

มาตรการดา้นการสรา้งและกระจายโอกาส 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ไดอ้นุมตัโิครงการขยายบทบาทศูนยซ์่อมสรา้งเพื่อ

ชุมชน (Fix it center)    โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดรายจ่ายสรา้งรายไดใ้ห้กบัชุมชน ภายใต้กจิกรรมหลกั
ดา้นการให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรกัษา และการซ่อมบ ารุงเครื่องมอื อุปกรณ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชุมชนสร้างเครอืข่ายเชื่อมโยงกบัชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อกีทัง้เป็นการสร้าง
แหล่งปฏิบัติงานจรงิและพัฒนาทกัษะแก่นักเรยีน นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ สร้าง
ช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งโครงการดงักล่าวเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ชุมชน ท้องถิ่นและ
นักเรยีนได้ฝึกประสบการณ์ ซึ่งทางวทิยาลยัการอาชีพละงูจึงเห็นความส าคญัในการด าเนินโครงการนี้
อย่างต่อเนื่อง 
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5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลกัด้านการให้ค าแนะน าถ่ายทอด

ความรู้ในการใช้ ดูแลรกัษา และการซ่อมบ ารุงเครื่องมอื อุปกรณ์เครื่องใช้ในครวัเรอืนอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างเครอืข่าย
เชื่อมโยงกบัชุมชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2.) เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิาร.จากศูนยแ์ละช่างชุมชนผ่านการฝึกอบรม 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
          1) จดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมอาชพี  จ านวน 3 ศูนย ์

  -  ศูนยต์ าบลปากน ้า  จ านวนผูร้บับรกิาร   300   คน 
  -  ศูนยต์ าบลละงู  จ านวนผูร้บับรกิาร   500   คน 
  -  ศูนยแ์หลมสน  จ านวนผูร้บับรกิาร   300   คน 
  - จ านวนช่างชุมชน  ศูนยล์ะ 11 คน  รวม   22 คน 
  - จ านวนชิ้นงาน ศูนยต์ าบลปากน ้า       จ านวน     150   ชิน้ 
  - จ านวนชิ้นงาน ซ่อมศูนยต์ าบลละง ู   จ านวน     400   ชิน้ 
 

  - จ านวนชิ้นงาน ศูนยแ์หลมสน         จ านวน  100 ชิ้น 
  - การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน    ศูนยล์ะ 1 กลุ่ม 

       6.2 เชิงคณุภาพ 
1.) นกัศกึษามปีระสบการณ์จากการร่วมปฏบิตั ิงานโครงการ และการบูรณาการ 
2.) ประชาชนไดร้บัการบรกิารดา้นการซ่อมสรา้งและการพฒันาสุขอนามยั 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4) ด าเนินงานตามโครงการ 
5) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

 ระยะเวลา  มถิุนายน – กรกฏาคม 2566 
สถานท่ี - ศูนยต์ าบลปากน ้า    

 -  ศูนยต์ าบลละง ู   
   

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
    จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  730,000  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน 
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      ใชส้อย และวสัด ุ
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 730,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- ประชาชนไดร้บับรกิาร.จากศูนยแ์ละช่างชุมชนผ่านการฝึกอบรม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ตดิตามประเมนิผลจากการปฏบิตังิานในระดบัพืน้ที ่และรายงานผลตามกจิกรรม 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่140 
 

โครงการ   จดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบ ารงุเครื่องยนต์ OUT BOARD พร้อมอปุกรณ์ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายยะโกบ  หลงโซะ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ์ขอ้ที ่1 ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
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        กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนัมฐีานทรพัยากรการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและมศีกัยภาพสูง
โดยเฉพาะทรพัยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงระดบัโลก ซึ่งสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศและกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั เพื่อก้าวเขา้สู่การเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วระดบัโลก                
          การสร้างความเขม้แขง็และความเป็นมาตรฐานของการให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวจงึต้อง
ยกระดบัพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้มขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการมี
มาตรฐานทัง้ดา้นการบรหิาร การบรกิาร บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนินการ  
          โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลนัน้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องเป็นสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงเป็นอันดับแรกซึ่งพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนักท่องเที่ยวจะต้องได้มาตรฐานมีการซ่อม
บ ารุงรกัษา ทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาผูใ้ชง้าน ผูค้วบคุมจะต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะในระดบัทีช่ านาญจงึจะ
เกดิความปลอดภยัอย่างแทจ้รงิ   
          การจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ OUT BOARD  จึงจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มคีวามเป็นมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพโดยรวมของการท่องเที่ยวอกีทางหนึ่งที่
ตอบรบัความเขม้แขง็ มัน่คง ยัง่ยนืของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั    
                                                                                                                                                                                                                                                         

5. วตัถปุระสงค ์
1)  ผลติและพฒันาบุคลากรช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต ์OUT BOARD ใหม้ทีกัษะและมาตรฐาน                                                                       
2)  พฒันาและเพิม่ทกัษะผูป้ระกอบการดา้นควบคุมการใชเ้ครื่องยนต ์   OUT BOARD ใหไ้ด้
มาตรฐาน                                                   
3)  เป็นศูนยซ์่อมบ ารุงเครื่องยนต ์ OUT BOARD ของจงัหวดัสตูลและภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 
 

  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 

1.) จดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต ์OUT BOARD พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 1 ศูนย ์
2.)  ผลติและพฒันาก าลงัคนทีม่ทีกัษะและมาตรฐานเขา้สูอ่าชพีช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต ์OUT 
BOARD   จ านวน 60 คน/ปี 
3.)  พฒันาและเพิม่ทกัษะของผูป้ระกอบการควบคุมเครื่องยนต ์OUT BOARD  จ านวน 40 คน/ปี 
 
 
 

 

        6.2 เชิงคณุภาพ 
1.)  ฝึกอบรมผลติและพฒันาก าลงัคน ใหม้คีวามรูท้กัษะการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต ์OUT BOARD 

ใหไ้ดม้าตรฐานและการใชง้านและความปลอดภยัโดยใชว้ทิยากรทีเ่ชีย่วชาญและสือ่มาตรฐาน 
          2.)  พฒันาทกัษะและประสทิธภิาพผูป้ระกอบการทีม่หีน้าทีค่วบคุมและใชง้านเครื่องยนต ์OUT 
BOARD ในเรอืท่องเทีย่ว 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที 
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  1.)  ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
 2.)   ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.)   จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
 4.)  ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.)   รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  มกราคม – กนัยายน 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  อุดหนุน  งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  3,000,000  บาท ไดแ้ก่ค่าตอบแทน 

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 3,000,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
ความมัน่ใจของนกัท่องเทีย่วดา้นความปลอดภยัในการใชพ้าหนะทางทะเลมมีากขึน้เพิม่เป็นความ

มาตรฐานการท่องเทีย่วใหก้ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - จ านวนผูร้บัการฝึกอบรม 
 - แบบส ารวจความพงึพอใจ   

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่141 
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 โครงการ    ลดปัญหาการออกกลางคนัของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

 1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางกาญจนา  จอหวงั/ งานครทูีป่รกึษา/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เน้นนโยบายการเพิ่มปรมิาณผู้เรยีนโดยเน้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสงัคมไทย แต่ทัง้นี้การออกกลางคนัของ
ผูเ้รยีนกเ็ป็นอุปสรรคทีส่ าคญัทีท่ าใหก้ารพฒันาการศกึษายงัไม่ไดผ้ลอย่างเตม็ที ่ซึ่งทางวทิยาลยัการอาชพี
ละงูเห็นความส าคญัของโครงการนี้จงึมุ่งมัน่ที่จะแก้ปัญหาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลทัง้ครูและผู้บรหิารร่วมมอื
และส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมร่วมกนัในการแก้ปัญหาและยงัมผีูป้กครองและชุมชนเขา้มามบีทบาทใน
การลดปัญหาการออกกลางคนั 

 

  5. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ลดจ านวนนกัเรยีนออกลางคนั 
2) เพือ่พฒันาสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูป้กครองและชุมชนใหเ้ขา้มามบีทบาทลดปัญหาการออก
กลางคนั 
3) เพือ่รูส้ภาพปัญหาของนักเรยีนและสามารถแกปั้ญหาไดต้รงสาเหตุไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 

   -  ลดจ านวนการออกกลางคนัของนกัเรยีน 
      6.2 เชิงคณุภาพ  

   -  สามารถแกปั้ญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนอย่างมสีว่นร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิน่ 
และสถานประกอบการอย่างมสีว่นร่วม 

 

  7.  กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1)  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 
2) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3) ด าเนินการ ระบบดแูลผูเ้รยีน 
- การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
- การคดักรองผูเ้รยีน 
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 - การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 
 
 

- การป้องกนัและแกปั้ญหาผูเ้รยีน 
- จดัอบรมครูทีป่รกึษา 
- จดัท าระเบยีนสะสมผูเ้รยีน 

4) สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามบีทบาทในการลด
ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีน 
- จดัตัง้เครอืขา่ยผูป้กครอง   
- จดักจิกรรมหารายไดร้ะหว่างเรยีน 

5) สง่เสรมิแกปั้ญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุและสภาพทีแ่ทจ้รงิของ
ผูเ้รยีนอย่างเป็นรูปธรรม 

6) ดา้นอื่นๆเช่น การสง่เสรมิรายไดใ้หน้กัเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนมรีายได ้  การพฒันาดา้นอาคาร
สถานทีเ่พือ่เสรมิสรา้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจมากเรยีนมากขึน้ 

 

 ระยะเวลา  พฤษภาคม – มถิุนายน 2565 
สถานท่ีด าเนินการ   วทิยาลยัการอาชพีละง ู

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  22,000 บาท  ไดแ้ก่ค่าตอบแทน 

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 22,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) ลดจ านวนการออกกลางคนัของนกัเรยีน 
2.) สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนอย่างมสีว่นร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิน่ 

และสถานประกอบการอย่างมสีว่นร่วม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- จากการสรุปการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่142 

โครงการ   ผลิต พฒันา เสริมสร้างคณุภาพชีวิตคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายสุรศกัดิ ์เดน็เก/งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู  มุ้งเน้นพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจความต้องการและเพื่ อต่อยอดความรู้
ความสามารถและคุณธรรม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบวนิัย รวมทัง้พฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนของ  
ดงันัน้การพฒันาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถทนัต่อเทคโนโลยจีงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
เพื่อทีค่รูจะได้เพิม่พูนความรู้ และทกัษะต่างๆ เพื่อจะไดถ้่ายทอดความรูเ้หล่านัน้ไปสู่นักเรยีน นักศกึษา
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจงึเน้นการส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ พฒันาครฝึูกในสถานประกอบการ 
ครนูิเทศ และครทูีป่รกึษาอาชวีศกึษา ทวภิาค ีรวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยครใูนรปูแบบชมรม  
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่พฒันาประสทิธภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
2.) เพือ่พฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนของครใูหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของผูเ้รยีน 
3.) เพือ่ใหค้รมูคีวามเป็นผูน้ า และมบีุคลกิภาพทีด่แีละมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ี 
4.) เพือ่ยกระดบัความสามารถผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
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 - จดัสง่ครไูปฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน 32 คน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

- พฒันาประสทิธภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
5.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
 
 

6.) ด าเนินงานตามโครงการ 
- จดัสง่ครไูปฝึกงานในสถานประกอบการ พฒันาครฝึูกในสถานประกอบการ 
- จดัทศันศกึษาดูงาน 

7.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  480,000  บาท ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 480,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- ครมูคีวามเชีย่วชาญในอาชพี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่143 

โครงการ   เร่งประสิทธิภาพการสอนของครอูาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก /งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

 4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาครูผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ าหนดเพือ่ผลติครมูอือาชพี เป็นสิง่ส าคญัทีมุ่ง้
เน้นพฒันาคุณภาพครู  ให้สอดคล้องกบัความสนใจความต้องการเพื่อสรา้งครูที่มคีวามรูค้วามสามารถที่
เป็นครมูอือาชพีโดยตรง รวมทัง้พฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนของ  ดงันัน้การพฒันาครูจงึเน้นการจดั
หารครผููส้อนและตอ้งจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนค่าสอน แกปั้ญหาค่าครองชพีของลูกจา้ง 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่แกปั้ญหาดา้นอตัราก าลงัสายผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ าหนด 
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 2.) เพือ่ผลติครมูอือาชพี 
3.) เพือ่จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนค่าจา้งสอนใหเ้พยีงพอต่อครผููส้อน 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
  - จา้งครสูอน  จ านวน 1 ราย  
    6.2 เชิงคณุภาพ 

 - มงีบประมาณสนบัสนุนค่าจา้งสอนใหเ้พยีงพอต่อครผููส้อน 
 - ผลติครมูอือาชพี  
 

 7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
5.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

 
 
 
 
 

6.) ด าเนินงานตามโครงการ 
- ผลติครมูอือาชพีและจดัหางบประมาณสนับสนุนค่าจา้งสอน 

7.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา   ปีงบประมาณ 2565 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบงบรายจ่ายอื่นๆ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  189,600  บาท   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 
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 รวมเงิน 189,600 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- จดัหาครผููส้อนเพิม่เตมิและไดง้บประมาณสนบัสนุนค่าสอน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิเชงิประจกัษ์ 
 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่144 
 

โครงการ    ขยายและยกระดบัอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณุภาพมาตรฐาน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาววรรณี  ผอมเขยีว/หวัหน้างานทวภิาค/ีวทิยาลยัการอาชพีละ

ง ู
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ  (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

มาตรการดา้นการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

   มุมมองด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู้  ที่ว่าสถานศกึษามกีระบวนการพฒันาหลกัสูตรที่มี
คุณภาพ  สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และท้องถิน่  โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  ดงันัน้ยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาทวภิาคี
ระหว่างสถานศึกษา กบัสถานประกอบการ จึงถือเป็นภารกิจหลกัที่ส าคญัของงานพฒันาหลกัสูตรการ
เรยีนการสอนและฝ่ายวชิาการ  ทีจ่ะต้องสนับสนุนการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคอีย่างมคีุณภาพได้
มาตรฐาน ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรยีน  ชุมชนและท้องถิน่ ตลอดจนตลาดแรงงาน และขยายเครอืข่ายสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาครี่วมกนั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) สง่เสรมิสนับสนุนการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคอีย่างมคีุณภาพไดม้าตรฐาน 
2.) ผลตินกัเรยีนนกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
3.) ขยายเครอืขา่ยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ

เรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาครี่วมกนั 
4.) เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนอาชวีศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดเ้รยีนในระบบทวภิาค ี 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

สถานประกอบการร่วมจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคเีพิม่ขึน้ อย่างน้อย 10 แห่ง 
6.2 เชิงคณุภาพ 

1.) เพิม่คุณภาพผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ 

2.) ระบบทวภิาคมีคีวามหลากหลาย 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
2.)  จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.)  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 
4.)  ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
5.)  จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
6.)  ด าเนินงานตามโครงการ 

- จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
- จดัทศันศกึษาดูงาน 
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      7.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

 ระยะเวลา  ธนัวาคม  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  จ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 75,000 บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 75,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) จ านวนนกัเรยีนในระบบทวภิาคเีพิม่ขึน้ 
2.) สถานประกอบการร่วมจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคเีพิม่ขึน้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- จ านวนนกัเรยีนเพิม่ขึ้น/สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 

      
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่145 
 

1. ช่ือโครงการ    พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร   
 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางนิตญา  วรีะบรรณ /แผนกสามญั/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

3. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

4. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 10 ภาษาต่างประเทศ 
 

5. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีวสิยัทศัน์จดัการศึกษาโดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นอาชีพเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมยั มีทักษะ
หลากหลาย มคีวามสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก โดยเฉพาะระดบัอาชีวศึกษา จงึได้เตรยีมความ
พร้อมในการกเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรบัการเปิดเสร/ีสร้างประชาคมอาเซียนขบัเคลื่อน
การศึกษาไทยสู่ประชาคมโลก ปฏิรูปครู ยกฐานนะให้เป็นวิชาชีพชัน้สูง ด้วยเหตุนี้  การศึกษาจึงมี
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศและความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ   เพื่ อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ สู่ความมัน่คงยัง่ยืนด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 

6. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
               1.)  เพือ่เร่งพฒันาคุณภาพการศกึษาดา้นภาษาต่างประเทศ 
 2.)  เพือ่ถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษา 
 3.)  เพือ่รองรบัการเปิดเสร/ีสรา้งประชาคมอาเซยีนขบัเคลื่อนการศกึษาไทยสู่ประชาคมโลก 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     1.)  ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

2.)  ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.)  จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.)  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.)  รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา   ปีงบประมาณ 2566 
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 สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณงบ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  240,000 บาท ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 240,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นักเรยีนนักศึกษาได้รบัความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
และเพือ่ผลตินักเรยีนทีม่คีุณภาพในการพฒันาประเทศ สูค่วามมัน่คงยัง่ยนืดา้นภาษาต่างประเทศ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
-  แบบสอบถาม 

 
  

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่146 
 

โครงการ    ผลิตส่ือองคค์วามรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ (R-Radio 

Network) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายบญัญตั ิ หลงัเศษ /งานประชาสมัพนัธ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 11 Re-profile 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาทางดา้นการอาชวีศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน มุง้เน้นให้
ผูเ้รยีน มคีุณภาพ มทีกัษะทางอาชพีและทกัษะชวีติ ผู้เรยีนจงึต้องมกีารพฒันาตนเองอยู่ ตลอดเวลา ต้อง
เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ เทคโนโลยแีละทกัษะในการปฏิบตัิงาน เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มของผูเ้รยีน เขา้สู่ตลาดแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขและมี
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษารวมทัง้สร้างจุดเด่นของแต่ละแผนกวิชาให้สามารถสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิแก่สถานศกึษาได ้
      ดงันัน้วทิยาลยัการอาชีพละงูจงึจดักจิกรรม เพื่อน าจุดเด่น ลกัษณะเด่น ของแต่ละแผนกวชิา 
น าเสนอกิจกรรม ผลงานของแต่ละแผนกเพื่อสร้างเป็น Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยการจดั
กจิกรรมให้นักเรยีนเป็นผู้น าเสนอเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แกบุคคลภายนอก ผลิตสื่อองค์ความรู้วชิาชีพ
บรกิารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิยุ (R-Radio Network) 
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 5. วตัถปุระสงค ์
1) เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์การอาชวีศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
2) เพือ่ผลติสือ่องคค์วามรูว้ชิาชพีบรกิารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิยุ (R-Radio 

Networkเพือ่เป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาและสรา้งจุดเด่นของแผนกวชิา 
3) เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการพฒันาทางดา้นความคดิ กลา้คดิ กลา้ท าและแสดงออก 
4) เพือ่เป็นกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์วทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแต่ละแผนกวชิาของวทิยาลยัฯ

  
 

  6.  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 
 ผลติสือ่องคค์วามรูว้ชิาชพีบรกิารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิยุ (R-Radio Networkเพือ่เป็น
การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาและสรา้งจุดเด่นของแผนกวชิา 
    6.2 เชิงคณุภาพ 
 1.) สถานศกึษามจุีดเด่นภาพลกัษณ์ของแต่ละแผนกวชิาและของสถานศกึษา 

     2.)  ผลติสือ่องคค์วามรูว้ชิาชพีบรกิารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิยุ (R-Radio Networkเพือ่เป็น
การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาและสรา้งจุดเด่นของแผนกวชิา 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 
ผลติสือ่องคค์วามรูว้ชิาชพีบรกิารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิยุ (R-Radio Network) 

        6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 

 

ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 60,000 บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
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 ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 60,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) สถานศกึษามจุีดเด่นภาพลกัษณ์ของแต่ละแผนกวชิาและของสถานศกึษา 
2.) สถานศกึษาม ีRe-profile ของสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
3.) พือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการพฒันาทางดา้นความคดิ กลา้คดิ กลา้ท าและกลา้แสดงออก 

    4)   เพือ่เป็นกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์วทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และแต่ละแผนกวชิา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการเรยีน 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

  

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่147 
 

โครงการ    ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชีพให้กบัผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาวนสุวรรด ี จิ้วจวบ /งานวชิาการ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2.   ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3.   ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 12 แนะน าวชิาชพีลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 
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 4.   สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การเรยีนสายอาชพีเป็นหลกัสูตรที่สามารถน าไปสู่การปฏบิตังิานไปปรบัใชใ้นการประกอบอาชพี

โดยตรงดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนของอาชีวศึกษาต้องเน้นทกัษะวิชาชีพ และการใช้ชีวติจึงปรบั
ทศันคตกิารเรยีนรูว้ชิาชพีใหแ้กนน านักเรยีนมธัยมเพื่อสรา้งแรงผลกัดนัในการเขา้เรียนสายอาชพีมากขึ้น
ทางวทิยาลยัฯจงึเหน็ความส าคญัในการแนะน าวชิาชพีลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารูใ้ห้แก่นักเรยีนในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาเพือ่เป็นการสอนเสรมิใหแ้ก่นักเรยีนดา้นวชิาชพีทัง้เปิดสอนแผนกช่างยนต์ ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม วชิาการบญัช ีคอมพวิเตอร ์แผนกวชิาการท่องเที่ยว ซึ่งทางวทิยาลยัไดน้ าร่องสอน
วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในโรงเรียนอนุบาลละงู ซึ่งได้ผลการตอบรบัที่ดีในปีที่ผ่านมาซึ่งมีจ านวน
นักเรยีนเขา้มาสมคัรเรยีนสานอาชพีเพิม่มากขึน้ ซึ่งการสอนเสรมิดงักล่าวเพื่อเป็นการสรา้งแรงกระตุ้นให้
นักเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนสายอาชพีมากขึน้และเป็นการน าวชิาชพีให้นักเรยีนใช่เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
    1.)  เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีใหก้บันกัเรยีนในระดบัมธัยม  
    2.)  เพือ่เพิม่จ านวนผูเ้รยีนในการเรยีนสายอาชพีและตรงสาขาทีผู่เ้รยีนถนดั 
    3.)  เพื่อให้นักเรยีนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการส่งเสรมิวชิาชพีให้แก่นักเรยีนในระดบั
มธัยม 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษามคีวามเขา้ใจในการเรยีนสายอาชพีและเปลีย่นทศันคตใิหแ้ก่
นกัเรยีนนกัศกึษา 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

1.)  นกัเรยีนมธัยมศกึษา/ผูป้กครองมทีศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนสายอาชพี 
2.)  จ านวนนกัเรยีนทีส่นใจเรยีนสายอาชพีเพิม่จ านวนมากขึน้ 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
- เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
- จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

     - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
- ด าเนินงานตามโครงการแนะน าวชิาชพีลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อส านักงาน 
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ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  -  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใชส้อย

วสัดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมไดเ้รยีนรูว้ชิาชพีและเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจใน
การเรยีนสายอาชพีมากขึน้ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการเรยีน 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 0 
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 โครงการที ่148 
 

โครงการ   การจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครใูห้นักเรียน 
 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก /งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

 4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันางานด้านต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัที่มุ้งเน้นพฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกบัความสนใจความต้องการเพื่อสรา้ง ผลติบุคลากรทางการศกึษาเป็นก าลงัในการขบัเคลื่อน
งานด้านต่างๆ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพงานช่วยลดภาระงานครูผู้สอนและมงีบประมาณสนับสนุนค่าจ้าง
เจา้หน้าทีใ่หเ้พยีงพอต่อการปฎบิตังิานเพือ่ลดภาระงานครผููส้อนดา้นธุรการ 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่แกปั้ญหาเจา้หน้าทีใ่หเ้พยีงพอต่อการปฎบิตังิาน 
2.)  เพือ่ลดภาระงานครผููส้อน 
 

  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 
     - จา้งเจา้หน้าที ่ จ านวน 1 ราย  
      6.2 เชิงคณุภาพ 

    - มีงบประมาณสนับสนุนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงานเพื่อลดภาระงาน
ครผููส้อน 
    - ผลติครมูอือาชพี  
 

  7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
5.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
6.) ด าเนินงานตามโครงการ 
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 7.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา   ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละง ู

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  117,600  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน 

ใชส้อยวสัดุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  มเึจา้หน้าทีใ่หเ้พยีงพอต่อการปฎบิตังิาน 
2.)  สามารถลดภาระงานครผููส้อน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิเชงิประจกัษ์ 
 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 
 
 
 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 117,600   
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 117,600   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่149 
 

โครงการ   ยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศนูยก์ลางอาชีวศึกษาของภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงค/์แผนกสามญัสามญั/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ์ขอ้ที ่1 ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
 

4. วตัถปุระสงค ์
 1.)  ยกระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน 
 2.) การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอนและพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษใหก้บันกัเรยีน 
 3.) การยกระดบัการจดัการเรยีนการสอนในดา้นภาษาองักฤษใหม้มีาตรฐาน 
 4.) การสนับสนุน สง่เสรมิการจดักจิกรรม การแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นอาชวีศกึษาของไทย
ผ่านความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 
 

5. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
     สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในปัจจุบัน 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศภูมภิาคและของโลก ประกอบด้วย การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 สญัญาประชาคมโลก 
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ 2556 สู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กรสหประชาชาต ิ
2573 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีวกิฤตสงัคมสูงวยัและอัตราการเกิดที่น้อยลง ทกัษะของ
ประชากรในศตวรรษที่ 21 ความต้องการก าลงัคนในยุค 4.0 ลว้นเป็นผลต่อการพฒันาศกึษามากขึ้น จาก
บรบิทของการศกึษาไทยที่ผ่านมา เดก็ที่เขา้สู่ระบบการศกึษามแีนวโน้มลดลง คุณภาพการศกึษาทัง้ด้าน
วชิาการและคุณลกัษณะของผูเ้รยีนยงัไม่น่าพอใจและทกัษะของก าลงัแรงงานยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการ
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 ของผู้ประกอบการ ประสทิธิภาพในการบรกิารของภาครฐัยงัไม่ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาผู้ เรยีนอย่าง
ชดัเจน 

ในปัจจุบันรฐับาลไทยจึงได้มีนโยบายในการยกระดบัและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการ
ส่งเสริมการอาชีวศึกษา การปรบัภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบัความต้องการของภาคเอกชนทัง้ในระดบัประเทศ ภูมภิาค และในระดบั
นานาชาติการด าเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจส าคัญหนึ่งในการ
ขบัเคลื่อนนโยบายดา้นการพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาสูค่วามเป็นนานาชาตขิองส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา และส่งเสรมิบทบาทของไทยในเวทนีานาชาต ิในการเป็นศูนยก์ลางความร่วมมอืเพื่อการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ในภูมภิาคในด้านการจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี รวมทัง้เป็นการ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองไทยใน    

 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีน ระดบัชัน้ ปวช.1 
     6.2 เชิงคณุภาพ 

 1.)   ยกระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน 
 2.)  การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอนและพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษใหก้บันกัเรยีน 
 3.)  การยกระดบัการจดัการเรยีนการสอนในดา้นภาษาองักฤษใหม้มีาตรฐาน 
 4.)  การสนบัสนุน สง่เสรมิการจดักจิกรรม การแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นอาชวีศกึษาของไทย

ผ่านความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ด าเนินงานตามโครงการ 
5.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
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 จากเงนิประมาณ งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท ไดแ้ก่ค่าตอบแทนใชส้อย
วสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     - สามารถ ยกระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีนใหม้มีาตรฐาน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     - จ านวนผูร้บัการฝึกอบรม 
     - แบบส ารวจความพงึพอใจ          
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่150 
 

โครงการ    พฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายฐติพิงศ ์ ทุมมาล/ีงานความร่วมมอื/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
มาตรการ ขอ้ที ่9 สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัมคีวามส าคญัและจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคขอ้มูล

ขา่วสารทีต่อ้งใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารเพือ่เป็นเครื่องมอืในการศกึษาและใชใ้นชวีติประจ าวนั  แต่การ
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 สอนภาษาองักฤษในชัน้เรยีนพบว่านักเรยีนขาดทกัษะในการสื่อสารและไม่กลา้แสดงออกในการใช้ภาษา
ในชวีติจรงิ  เพราะการเรยีนการสอนยงัไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาองักฤษอย่างแท้จรงิ  ซึ่งอาจมาจาก
หลายสาเหตุ    เช่น  การไม่ไดฝึ้กกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์จรงิ  การไม่ไดใ้ชภ้าษาหลงัการเรยีนใน
ชัน้เรยีน  จากสาเหตุดงักล่าวเพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจและเป็นแนวทางในพัฒนาการจดัการเรยีนการ
สอนของบุคลากรภายในวทิยาลยัฯ ให้เขา้สู่มาตรฐานด้านภาษา  งานพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอน  
ฝ่ายวชิาการ  จึงจดักิจกรรมค่ายภาษาองักฤษสู่มาตรฐานนานาชาติ  (Tofel)  ซึ่งเป็นการพฒันาทกัษะ
ภาษาใหแ้ก่บุคลากรคร ู และเจา้หน้าที ่ ของวทิยาลยัฯ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจและเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบกึง่

ภาษาองักฤษสูม่าตรฐานนานาชาต ิ
 2.)  เพือ่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรคร ู เจา้หน้าที ่ ไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาองักฤษตามอจัฉรยิภาพและ
ความสนใจของตนเองจนสามารถพฒันาไปสูก่ารทดสอบทกัษะในระดบัสากล 
 3.)  เพือ่ใหบุ้คลากรคร ู เจา้หน้าที ่ ไดร้บัประสบการณ์จรงิ 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- จดัค่ายฯ  เป็นเวลา  3  วนั  ส าหรบัครแูละบุคลากร  จ านวน  50  คน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมค่ายฯ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมเีทคนิค  แนวทาง  ในการพฒันาและการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและสามารถเป็นพืน้ฐานในการทดสอบมาตรฐานได้ 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  เมษายน  2566   
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  184,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใช้

สอยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 



  366 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 184,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  บุคลากรคร ู เจา้หน้าที ่ มคีวามรู ้ ความเขา้ใจและมแีนวทางในการจดัการเรยีนการสอนใน

รปูแบบกึง่ภาษาองักฤษ 
 2.)  บุคลากรคร ู เจา้หน้าที ่ ไดร้บัการฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษมพีืน้ฐานในการพฒันาเพือ่น าไป
ทดสอบมาตรฐานทางภาษาต่อไป 
 3.)  บุคลากรคร ู เจา้หน้าที ่ ไดร้บัประสบการณ์จรงิ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 
    
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 151 
 

โครงการ   เงินอดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางวรญีา  เหมมุน /งานผลผลติการคา้  /วทิยาลยัการอาชพีละงู 
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2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                      โครงการตามภาระงานประจ า  

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

มาตรการ ดา้นทุนและเงนิสนบัสนุนการศกึษา 
 

 4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
  ในการจดัการเรยีนการสอนสายวชิาชพีนัน้ มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตัสิง่เสรมิใหค้ดิเป็นและสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นการสรา้งรายไดซ้ึ่งเป็นการน าไปสู่การประกอบ
อาชพีอสิระต่อไป 
 

 5. วตัถปุระสงค ์
  5.1 เพือ่ฝึกทกัษะ การเป็นผูป้ระกอบการ 
  5.2 เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์วชิาชพีใหแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา 
  5.3 เพือ่เป็นการสรา้งโอกาสในการหารายไดร้ะหว่างเรยีน 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
       6.1 เชิงปริมาณ 
     - นกัเรยีน นกัศกึษาเขา้ร่วมด าเนินธุรกจิจ านวน  8  ธุรกจิ 
      6.2 เชิงคณุภาพ 

   - นกัเรยีน นกัศกึษาไดป้ระสบการณ์จากการด าเนินธุรกจิจรงิ 
 

 7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
2.) คดัเลอืกโครงการหรอืแผนธุรกจิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
3.) แผนธุรกจิทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกด าเนินธุรกจิ 
4.) ตรวจบญัชกีารเงนิของนักเรยีน 
5.) รายงานผลแต่ละไตรมาส 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 
สถานท่ี     วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 
 
 

 
8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
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 - จากเงนิ  งบประมาณงบงบรายจ่ายอื่น เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000 บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
ใชส้อยวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย 50,000 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- นกัเรยีนฝึกทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - รายงานผลการด าเนินธุรกจิ  (บญัชรีายรบั – รายจ่าย) 
 

 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่152 
 

โครงการ  เงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ  (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

- นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
ในป งบประมาณ 2552 รฐับาลมีนโยบายเร่งด วนในการจดัการศึกษาโดยจดัให่ ทุกคนมี

โอกาสได รบัการศกึษาฟร ี15 ป  ตัง้แต ระดบัอนุบาลไปจนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย อย างทัว่ถงึ
และมคีุณภาพ โดยไมเสยีค่าใช้จ าย ตามสทิธทิี่ก าหนดไว ในรฐัธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 และเพื่อลดภาระค าใช จ่าย  เป็นการบรรเทาความเดอืดร อนของผูป้กครอง พร
อมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการให เกดิความเสมอภาคและความเป นธรรมในโอกาสทาง

การศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผุ้ด้อยโอกาสทาง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได
ด าเนินการตามเจตนารมณ ดงักล าวข างต น โดยในป งบประมาณ 2554 ได พฒันาแนวทาง
การด าเนินงานตามนโยบายเรยีนฟร ีเรยีนด ี15 ป  อย างมคีุณภาพเพื่อให สถานศึกษาไปปฏิบตั ิ
และส งเสรมิให นกัเรยีนทุกคนได รบัโอกาสทางการศกึษาอย างเตม็ศกัยภาพ ซึ่งทางวทิยาลยัการ
อาชพีละงจูงึไดเ้หน็ความส าคญัโครงการดงักล่าวจงึสอดรบัในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2566 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่สรา้งโอกาสทางการศกึษาและการกระจายโอกาสทางการศกึษา 
2.) เพือ่สนบัสนุนการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพทัว่ถงึ เพือ่ขยายโอกาสให้

กวา้งขวางลดปัญหานกัเรยีนออกจากระบบการศกึษา 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

นกัเรยีนระดบั ปวช. 100 %  ไดร้บัจดัสรรเงนิอุดหนุนทุกคน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 
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 นกัเรยีนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึและเสรมิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
ขัน้ตอน 

1.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
2.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
3.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

4.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
5.) ด าเนินงานตามโครงการ 
6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
- จากเงนิ  งบประมาณงบงบรายจ่ายอื่น เป็นงบประมาณทัง้สิน้  109,560 บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 109,560 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
-  นกัเรยีนไดร้บัระดบั ปวช. รอ้ยละ 100 ไดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ่้ายตามกจิกรรม  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
-  นกัเรยีนระดบั ปวช./แบบสอบถาม 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่153 
 

โครงการ    อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายศุภรตัน์  สองเมอืง/งานกจิกรรม/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ตามทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  ทรงมพีระราชด ารบิางประการเกี่ยวกับ
การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื   ซึง่มใีจความดงัต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เดก็มจีติส านึกในการอนุรกัษ์พชืพรรณนัน้ ควรใช้วธิกีารปลูกฝังให้เดก็เหน็
ความงดงาม   ความสนใจ  และเกดิความปิตทิีจ่ะท าการศกึษาและอนุรกัษ์พชืพรรณต่อไป  การใหว้ธิสีอน 
การอบรมและให้ความรู้สกึกลัวว่า  หากไม่อนุรกัษ์แล้วจะเกดิผลเสยีเกดิอนัตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เดก็
เกดิความเครยีด  ซึง่จะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว” 

จากพระราชด ารแิละพระราโชวาทของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีนเรื่อง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบังานปกตใินเรื่องของการเรยีนการสอน  และใน
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 เรื่องของการปฏริูปการศกึษา  ซึ่งเน้นให้นักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง  ดงันัน้ทางวทิยาลยัฯ จงึไดม้กีารประชุม
หารอื และเหน็พอ้งตอ้งกนัทีจ่ะสนองราชด าร ิ ด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่สรา้งจติส านึกใหน้กัเรยีน  มคีวามรกั  และเหน็คุณค่าของพรรณไม้ 
2.) เพือ่ใหโ้รงเรยีนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม ้ ขอ้มลูพรรณไม ้และการเกบ็รกัษา เพื่อประโยชน์

ทางการศกึษา  และเผยแพร่สูภ่ายนอก 
3.) เพือ่ใชเ้ป็นแหล่งพกัผ่อน 
4.) เพือ่ใชเ้ป็นชื่อการเรยีนการสอน 
5.) เพือ่เป็นแหล่งความรูท้ีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นครทูีพู่ดไม่ได ้

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนและบุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจมจีติส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืสนอง
พระราชด าร ิ
    6.2 เชิงคณุภาพ 
 1.)  เป็นแหล่งขอ้มลูพชืพรรณและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

2.)  ผูป้ฏบิตัริูจ้กัใชส้ือ่ธรรมชาตทิีม่อียู่รอบตวัรูจ้กัตัง้ค าถาม  หาค าถาม  ช่างสงัเกต  และคน้ควา้ 
3.)  มจีติใจทีอ่่อนโยน  เหน็ประโยชน์และคุณค่า  ท าใหเ้กดิความรกัในพชืพรรณไม ้ ไม่ท าลาย  
และม ี แนวคดิทีอ่นุรกัษ์สบืไป 

          4.)  ผูเ้รยีนสามารถน าพรรณไมม้าจดัสวนตกแต่งบรเิวณใหร้่มรื่นสวยงาม 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  100,000  บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

และค่าใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 
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 (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 100,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  เกดิความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน  คร ู นักเรยีน  ผูป้กครอง 
2.)  เป็นแหล่งขอ้มลูพชืพรรณและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
3.) ผูป้ฏบิตัริูจ้กัใชส้ือ่ธรรมชาตทิีม่อียู่รอบตวัรูจ้กัตัง้ค าถาม  หาค าถาม  ช่างสงัเกต  และ
คน้ควา้ 
4.)  มจีติใจทีอ่่อนโยน  เหน็ประโยชน์และคุณค่า  ท าใหเ้กดิความรกัในพชืพรรณไม ้ ไม่ท าลาย  
และมแีนวคดิทีอ่นุรกัษ์สบืไป 
5.)  ผูเ้รยีนสามารถน าพรรณไมม้าจดัสวนตกแต่งบรเิวณใหร้่มรื่นสวยงาม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

          
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 154 
 

โครงการ    เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา  
 

 1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาววรรณวศิา เพช็รสุข/งานกจิกรรม/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพเิศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ  
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 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการเหตุผล 

 ดว้ยวทิยาลยัการอาชพีละงู ประกอบดว้ยนักเรยีน นักศกึษาเป็นเยาวชนที่มคีวามต้องการใน
การมสี่วนร่วม การเป็นผู้น า และต้องการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม เพื่อนฝงู ท าให้บางครัง้มกีารแสดงออก
ในทางทีไ่ม่เหมาะไม่ควร ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดม้เีวทใีนการเป็นผูน้ าและการมสี่วนร่วม
ในการแสดงออกทีเ่หมาะสมอย่างสรา้งสรรค ์อกีทัง้เพือ่ปลูกจติส านึกประชาธปิไตย หน้าทีพ่ลเมอืง ค่านิยม 
ให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “อบรมเชิง
ปฏบิตักิารภาวะผู้น า ยดึมัน่ธรรมมาภบิาล” ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการตามนโยบายของ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

5. วตัถปุระสงค ์
    1.)  เพือ่ปลูกจติส านึกและค่านิยมการท าความด ีและต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ 
    2.)  เสรมิสรา้งทศันคต ิค่านิยม ในความซื่อสตัย ์และการด าเนินการทีข่ดัต่อหลกัคุณธรรม จรยิธรรมที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศชาตแิละความสงบสุขโดยรวม 
    3.)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ ผู้บรหิาร ครู บุคลากร และนักเรยีน/นักศึกษา มคีวามรู้เกี่ยวกับ สิทธิ
หน้าที่ ความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงของประเทศภายใต้การปกครอง ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
    4.)  สง่เสรมิและสนบัสนุนโครงการต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการอาชวีศกึษา 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      เชิงปริมาณ 

1.) นกัเรยีนนกัศกึษาองคก์าร ทัง้ อชท. และ อธท. จ านวน  50   คน 
2.) ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากร              จ านวน  62   คน 

 

     เชิงคณุภาพ 
ผูบ้รหิาร คร ูเจา้หน้าที ่และนกัเรยีน นกัศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัคุณธรรม  

จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
 
 
 
 

6. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
4.) ด าเนินงานตามโครงการ 
5.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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สถานท่ีด าเนินการ   หอประชุมวทิยาลยัการอาชพีละงู 
ระยะเลาในการด าเนินงาน   เดอืนพฤษภาคม 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) นักเรยีน นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม หลักความโปร่งใส 

หลกัการมสีว่นร่วม หลกัการมคีุณธรรม และหลกัความรบัผดิชอบ 
2) นักเรยีน นักศึกษา สามารถจดัตัง้ชมรมวชิาชีพอิสระ โดยนักเรยีน นักศึกษาเป็นผู้รเิริม่

โครงการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทัง้ระหว่างการด าเนินงาน และหลงัการด าเนินงาน 
เสรจ็สิน้ตาม วตัถุประสงค ์เป้าหมายของโครงการฯ 
 - ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  

 

 

      
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
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 โครงการที ่155 
 

โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   นางสาวกรธมิา  แซ่ลิม่/งานประชาสมัพนัธ/์วทิยาลยัการอาชพีละ

ง ู
 

2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                      โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และ
สิง่แวดล้อม  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสี่งผลให้การผลิตและบรกิารในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธุรกจิและบรกิาร  และภาคการเกษตรจ าเป็นต้องพฒันากระบวนการผลติคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้
ไดม้าตรฐานสากล   สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ ความจ าเป็นดงักล่าวส่งผลใหส้ถานประกอบการ
มคีวามต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบตัิงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป  โดยที่สถานศึกษาของรฐัไม่
สามารถผลิตก าลังคนสนองความต้องที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม   ภาคธุรกิจและบริการ  และภาคการเกษตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกและความตอ้งการดา้นแรงงานของสถานประกอบการดงักล่าว   จงึก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานและสถานศกึษาในสงักดั  ปรบับทบาทจดัการศกึษาผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   โดยบูรณาการและท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หอการคา้จงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่   องคก์รวชิาชพีและ
หน่วยงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  

  

5. วตัถปุระสงค ์
1.) เพือ่ใหว้ทิยาลยัมฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นกัเรียนนกัศกึษา  บุคคล 

      งบประมาณ  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  อาคารสถานที ่ ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 
2.) เพือ่ใหว้ทิยาลยัมรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสารทีท่นัสมยั  สามารถสบืคน้ขอ้มลู

ได ้
    สะดวก  รวดเรว็ 
3.) เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอร์

และ 
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     อนิเทอรเ์น็ตในการปฏบิตังิาน 
4.) คร ูผูส้อนสามารถน าความรูด้า้นอาชพีทีไ่ดไ้ปพฒันาสือ่การเรยีนการสอนและแนะแนวอาชพี 

 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

   - มฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นกัเรยีนนกัศกึษา บุคคล งบประมาณ สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน อาคารสถานที ่ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 

     6.2 เชิงคณุภาพ 
มขีอ้มูลในการผลติก าลงัคนในสาขาวชิาชพีสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม   ภาคธุรกจิ

และบรกิาร  และภาคการเกษตรตระหนักถงึความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกและความต้องการดา้น
แรงงานของสถานประกอบการดงักล่าว   จงึก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสงักดั  
ปรบับทบาทจดัการศกึษาผลติก าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยบูรณาการ
และท าความร่วมมอืในการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั   
หอการคา้จงัหวดั   องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่   องคก์รวชิาชพีและหน่วยงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

6. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.)  เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
2.)  แต่งตัง้กรรมการด าเนินการ 

  3.)  ด าเนินการ  
          3.1  จดัระบบขอ้มลูพืน้ฐาน  
          3.2  อบรมสรา้งความเขา้ใจในระบบศูนยก์ าลงัคนอาชวีศกึษา ใหแ้ก่สถานประกอบการ ครู 
และและนกัเรยีนนกัศกึษา 
  4.)  สรุปผล 

5.)  ตดิตามผลทีเ่กดิจากความร่วมมอื 
6.)  รายงานผลการด าเนินการ 

 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  200,000  บาท ไดแ้ก่

ค่าตอบแทนและใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 
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 (บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 200,000 
 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) วทิยาลยัมฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นกัเรยีนนกัศกึษา  บุคคล งบประมาณ   

สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  อาคารสถานที ่ ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 
2.)  วทิยาลยัมรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั  สามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

สะดวก   
3.)  บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละ 
    อนิเทอรเ์น็ตในการปฏบิตังิาน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่ม 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 



  379 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่156 

โครงการ  อดุหนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาไทย 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายฐติพิงศ ์ ทุมมาล/ีงานความร่วมมอื/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 6 จดัการอาชวีศกึษาสูม่าตรฐานสากล 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
นโยบายดา้นการต่างประเทศในปัจจุบนั โดยการฟ้ืนฟูและสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างประ
ทศในทุกด้านและได้มกีารด าเนินการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเตรยีมบุคลากรตาม
กรอบของประชาคมอาเซียน และนโยบายการศกึษาดูงานของนักเรยีน นักศกึษาอาชวีศกึษานัน้ เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการ
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 อาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้ด าเนินการ โครงการพฒันาอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภายใต้กล
ยุทธยท์ี่ 4 ความร่วมมอืกบัองค์กรทัง้ในและต่างประเทศในการจดัการอาชวีศกึษา โครงการความร่วมมอื
กบัประเทศอาเซียน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกบัการเรยีนวชิาชพีสาขาต่างๆ 
ร่วมทัง้ด้านภาษาในกลุ่มอาเซียน ทัง้นี้เพื่อยกระดบัอาชวีศกึษาไปสู่มาตรฐานการศกึษาอาเซียน เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทัง้ในระดับผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับ MOU กับประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน 
 เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพการศกึษา การสรา้งเครอืข่ายและการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน วทิยาลยัการอาชพีละง ูจงึเสนอโครงการความร่วมมอืกบักลุ่มประเทศอาเซยีนดงักล่าว 
 

5.  วตัถปุระสงค ์
 1.)  เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์เกี่ยวกบัการเรยีนวชิาชพีสาขาต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรและสื่อ
การเรยีนการสอนมคีุณภาพมาตรฐานในระดบัอาเซยีน 
 2.)  เพือ่ยกระดบัอาชวีศกึษาไปสูม่าตรฐานการศกึษาอาเซยีน 

      3.)  เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร คร ูอาจารยแ์ละ
นกัเรยีน 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
 เชิงปริมาณ :   ผู้อ านวยการ/ผู้บรหิารฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงาน/ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ/
นักเรยีน นักศกึษาสาขาวชิาละ 1 คน รวมจ านวน 10 คน ไปแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั ณ ประเทศ
กลุ่มอาเซยีน 
 เชิงคุณภาพ :   ผู้บรหิาร ครูและนักเรยีน นักศกึษา มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกบั การ
เรยีนวชิาชพีสาขาต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรและสื่อการเรยีนการสอนมคีุณภาพมาตรฐานในระดบัอาเซยีนและ
เทคโนโลยทีางดา้นการศกึษาวชิาชพี ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอนิโดนีเซีย เพื่อยกระดบัอาชวีศกึษา
ไปสูม่าตรฐานการศกึษาอาเซยีน 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ขัน้ตอน 

1.) ส ารวจขอ้มลู 
2.) คดัเลอืกนกัเรยีน นกัศกึษาเขา้ร่วมโครงการ 
3.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
4.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
5.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
6.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
7.) จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
8.) ด าเนินงานตามโครงการ 
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 9.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  มถิุนายน  2566 
สถานท่ี     กลุ่มประเทศอาเซยีน 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  209,640 บาท ไดแ้ก่ ประเทศ

อนิโดนีเซยีมาไทยและน านักเรยีนไปประเทศมาเลเซยี 
 

 

รายการ 
จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใช้สอย 
1. งบด าเนินงาน (เบิกจ่ายภายในประเทศ) 
 - ค่าทีพ่กัคร ู              (2 คนื *600 บาท*4 คน) 
 - ค่าทีพ่กันกัศกึษา       (2 คนื *450 *6 คน) 
 - ค่าเบีย้เลีย้งคร ู         (2 วนั*240 บาท *4 คน) 
 - ค่าเบีย้เลยีงนกัศกึษา   (6 คน*210 บาท*2 วนั) 
 - ค่าพาหนะ               (10 คน*600บาท*2เทีย่ว) 
 - ค่าของทีร่ะลกึ           (2 ชิน้ *500 บาท) 
 - ค่าอื่นๆ 
2. งบรายจ่ายอ่ืน (งบเบิกจ่ายต่างประทศ) 
 - คา่เบีย้เลีย้ง             (400บาท*10คน*15 วนั) 
 - ค่าเดนิทาง              (12400 บาท *10 วนั) 
 - ค่าทีพ่กัผูบ้รหิาร/คร ู  (14 คนื*600 บาท * 4 คน) 

 
 

4,800 
5,400 
1,920 
2,520 

12,000 
1,000 
2,000 

 
22,400 

124,000 
33,600 

ค่าวสัด ุ - 
ค่าครภุณัฑ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 209,640 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) ผูบ้รหิาร ครูอาจารย์ นักเรยีน นักศกึษา ไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกบัการเรยีนวชิาชพี

สาขาต่างๆ รวมทัง้หลักสูตรและสื่อการสอนมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน และ
เทคโนโลยทีางดา้นการศกึษาวชิาชพี 

2.) อาชวีศกึษาไทยสามารถยกระดบัไปสูม่าตรฐานการศกึษาอาเซยีน 
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 3.) ผูบ้รหิาร ครูอาจารยแ์ละนักเรยีน นักศกึษาทัง้ 2 ประเทศ เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและ
กนัในระดบั 

4.) เกดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างไทยและอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซยีน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- รายงานผลกการด าเนินโครงการ 
 

 
 

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่157 
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 โครงการ    อาชีวศึกษาพฒันา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายณรงค ์ ภกัด/ีงานอาคารสถานที/่วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา  
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ปลูกฝ งค านิยมและสรา้งจติส านึกทีด่รีวมทัง้สนับสนุนการผลติสื่อคุณภาพเพื่อเป ดพืน้ทีส่าร
ธารณะ ให เยาวชนและประชาชนได มีโอกาสแสดงออกอย างสร างสรรคผลรวมทัง้การให้
นักเรยีนนักศกึษาได้พฒันาบา้นเกดิให้มคีวามน่าอยู่และยงัเป็นการสรา้งคุณค่าดา้นการฝึกปฎิบตัวิชิาชพี
จรงิลงสูภ่าคปฎบิตั ิ

 

5. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่บูรณาการเรยีน การสอนโดยจดักจิกรรมส งเสรมิให นกัเรยีน  นกัศกึษาได ฝ กทกัษะ 

ความช านาญ  ประสบการณ วชิาชพีในด านต าง ๆ จากสถานการณ จรงิ 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1  นกัเรยีน  นกัศกึษา  ทีเ่ข าร วมโครงการได ฝ กประสบการณ จรงิและมจีติอาสา  
            6.2  นกัเรยีน  นกัศกึษา  ทีเ่ข าร วมโครงการได บ าเพญ็ประโยชน ต อสงัคม ก อให
เกดิ คุณธรรม 

  จรยิธรรม   
    6.2 เชิงคณุภาพ 

นกัเรยีน  นกัศกึษา  ทีเ่ข าร วมโครงการได บ าเพญ็ประโยชน ต อสงัคมสร างสิง่
อ านวยความสะดวก และบรรเทาความเดอืดร อนใหแ้ก่ประชาชน 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 
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        - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 
 
 

ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  200,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 200,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  สร างสิง่อ านวยความสะดวก  และบรรเทาความเดอืดร อน 
2)  นกัเรยีน  นกัศกึษา  ทีเ่ข าร วมโครงการได ฝ กประสบการณ จรงิ และมจีติอาสา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่158 
 

โครงการ    ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางวรญีา  เหมมุน/งานผลติผลการคา้/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 10 ภาษาต่างประเทศ  
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตกิารอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ที่มหีน้าที่ในการจดั
การศึกษาวชิาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการน าความรูท้ฤษฎอีนัเป็นสากล และภูมปัิญญาไทยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติจนสามารถน าไปประกอบอาชีพโดยอิสระได ้
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องผลิตคนอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน ดงันัน้การจดัการอาชีวศกึษาในสถานศึกษาต้องมคีวาม
หลากหลายที่เป็นแนวทางในการฝึกผู้เรยีนให้มทีกัษะการประกอบอาชพีและเป็นผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษาไดม้คีวามรู้ดา้นการประกอบการการท าธุรกจิ 

 

5. วตัถปุระสงค ์



  386 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 1) เพือ่สอนเสรมิวชิาการเป็นผูป้ระกอบการใหน้กัเรยีนมคีวามรูด้า้นธุรกจิและน าไปปรบัใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้ 

2) พฒันาศกัยภาพและสรา้งแรงจงูใจหรอืทางเลอืกในการประกอบอาชพีอสิระ 
3) สนบัสนุน สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนอาชวีศกึษาไดม้ธีุรกจิเป็นของตนเอง 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1  เชิงปริมาณ 

   - นกัเรยีนเขา้ร่วมโครงการ 100 คน 
     6.2  เชิงคณุภาพ 

1)  นกัเรยีนและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2)  พฒันาภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผูป้ระกอบการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 -  เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
 -  จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 -  ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      -  ตดิตอ่ประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 -  ด าเนินงานตามโครงการ 
 -  พฒันาภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผูป้ระกอบการ 

      -  รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา  เดอืน  ปีการศกึษา 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 35,000 บาท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใช้

สอยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 35,000 
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 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) นกัเรยีนและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2.) นกัเรยีนไดพ้ฒันาภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผูป้ระกอบการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการเรยีน 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่159 
 

โครงการ    สร้างการมีส่วนร่วมจดัการอาชีวศึกษาประสานพลงัประชารฐั/ กศจ อศจ.สถาน

ประกอบการและหน่วยงาน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาววรรณี  ผอมเขยีว /งานทวภิาค/ีวทิยาลยัการอาชพีละงู 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 1 สรา้งค่านิยมอาชวีศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
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 มุมมองด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู้  ที่ว่าสถานศึกษามีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรที่มี
คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ โดยจดัให้มีการประชุม
ระดบัอศจ . กศจ. เพื่อสร้างความร่วมมอืผลิตก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พื้นที่ ในหาแนวทางร่วมกนัในการ
ส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตร          โดยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกจิหลกัที่ส าคญัของงานพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอน  ที่จะต้องสนับสนุนการจดัการอาชวีศกึษา
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีน  ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนตลาดแรงงาน และขยายเครอืข่าย
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และธุรกจิบรกิาร เพื่อจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาเพือ่สรา้งความ
ร่วมมือผลิตก าลังคนระดบัจงัหวดั/พื้นที่ (กศจ อศจ.) ในการพัฒนาอาชีวศึกษาและยกระดบัก าลังคน
อาชวีศกึษาใหม้ฝีีมอืแรงงานตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานโลก 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่ผลติก าลงัคนอาชวีศกึษาใหคุ้ณภาพไดม้าตรฐาน 

     2.)  เพือ่สรา้งความร่วมมอืผลติก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พืน้ที ่ในหาแนวทางร่วมกนัในการสง่เสรมิ
พฒันา      หลกัสตูรและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา 
     3.)  เพือ่ยกระดบัความรูแ้ละทกัษะเฉพาะในวชิาชพีใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงานใน
พืน้ที ่      จงัหวดั 
 4.)  เพือ่สง่เสรมิผลตินกัเรยีนนกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและมฝีีมอื
ทกัษะ     เป็นเลศิในดา้นฝีมอืดา้นวชิาชพี 
 5.)  ขยายเครอืขา่ยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ
เรยีน    การสอนอาชวีศกึษาร่วมกนั 
 6.)  สรา้งความร่วมมอืผลติก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พืน้ที ่(กศจ อศจ.) 
 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- สรา้งความร่วมมอืผลติก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พืน้ที ่ในการหาแนวทางร่วมกนัในการสง่เสริม
พฒันา    หลกัสตูร ระหว่าง อศจ.และสถานประกอบการภาครฐัและเอกชน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

- ผลติก าลงัคนระดบั ปวช. ปวส. ปรญิญาตร ีมคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาชพีทีต่อบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาดแรงานในพืน้ทีแ่ละตรงสาขาวชิาชทีีจ่บการศกึษา 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
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  - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 

 - ด าเนินงานตามโครงการ 
       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 

สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  30,000  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 30,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     1.) เพือ่ผลติก าลงัคนอาชวีศกึษาใหคุ้ณภาพไดม้าตรฐาน 
     2.) เพือ่สรา้งความร่วมมอืผลติก าลงัคนระดบัจงัหวดั/พืน้ที ่ในหาแนวทางร่วมกนัในการสง่เสรมิ
พฒันา      หลกัสตูร   
 3.) เพือ่สง่เสรมิผลตินกัเรยีนนกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและมฝีีมอื
ทกัษา     เป็นเลศิในดา้นฝีมอืดา้นวชิาชพี 
 4.) ขยายเครอืข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ
เรยีน    การสอนอาชวีศกึษาร่วมกนั 
 
 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการเรยีน 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่160 
 

โครงการ    สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามญัและสายอาชีพระดบั ปวช. 
ปวส.ปริญญาตรีในทุกสงักดัทัง้ สพฐ กศน.  และ สกอ. 
 

 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายอดสิรณ์   นุ้ยน ้าวงค ์/งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 15 สรา้งความยดืหยุ่นระบบสง่ต่อการศกึษาฯ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

 นโยบายกระทรวงศกึษาที่เน้นให้เดก็ทุกคนได้เขา้ถงึคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งมี
ความส าคญัในการส่งเสรมิการเรยีนรู้และเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรยีนทัง้สายอาชีพสาย
สามญั เพื่อเป็นการสนับสนุนการศกึษาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลโลก  โดยการเรยีนอาชวีศกึษาจะเน้น
การผลติก าลงัคนใหม้มีาตรฐานมเีสน้ทางอาชพีทีช่ดัเจนเพื่อสนับสนุนขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศตลอดจนให้มกีารรองรบัสมรรถนะของบุคลากรในการประกอบอาชพีและสร้างค่านิยมที่ดตี่อการ
สรา้งแรงจงูใจในการเรยีนสายอาชพี 

ดงันัน้ทางวทิยาลยัเหน็ความส าคญัในการ เน้นการเพิม่ปรมิาณผู้เรยีนโดยเน้นการเร่งการพฒันา
คุณภาพการศกึษาและการสรา้งโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย โดยการสรา้งความยดืหยุ่นระบบส่งต่อ
การศึกษาระหว่างสายสามญัและสายอาชีพ ระดบั ปวช.และปวส. ปรญิญาตร ีเพื่อส่งต่อให้นักเรยีนมี
โอกาสในการเรียนและเป็นการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อ
การศกึษาระหว่างสายสามญัและสายอาชพี ระดบั ปวช.และปวส. ปรญิญาตรใีนทุกสงักดัทัง้ สพฐ , กศน, 
สอศ. และสกอ. เพื่อส่งต่อการศกึษาและนักเรยีนมทีี่เรยีนตามความถนัดและความสนใจและสามารถสรา้ง
แรงจูงใจในการเรยีนเพิม่มากขึ้นและสร้างค่านิยมที่ดตี่อการเรยีนสายอาชวีศกึษานักเรยีนเขา้ใจและเพื่อ
เพิม่จ านวนนกัเรยีน  ต่อในสายอาชพี 

 

5. วตัถปุระสงค ์
      1.) เพือ่สรา้งความยดืหยุ่นระบบสง่ต่อการศกึษาระหว่างสายสามญัและสายอาชพีระดบั ปวช. ปวส. 

 2.) เพือ่สรา้งเครอืข่ายเยาวชนสายอาชพี และสรา้งแรงจงูใจแก่นกัเรยีนในการศกึษาต่อ 
 3.) เพือ่เพิม่จ านวนนกัเรยีน และประชาชนใหเ้ขา้ศกึษา ต่อในสายอาชพีและสายสามญั 
 4.) เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา 
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  5.) เพิม่โอกาสการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในการเพิม่ผูเ้รยีนมากขึน้ 
 
 
 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

  - สง่ตอ่การศกึษาระหว่างสายสามญัและสายอาชพีระดบั ปวช. ปวส.ปรญิญาตรใีนทุกสงักดัทัง้ 
สพฐ กศน.  และ สกอ. 
     6.2 เชิงคณุภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  ปีการศกึษา 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

 8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

 

 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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 - เพิม่โอกาสการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในการเพิม่ผูเ้รยีนมากขึน้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 

   
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 161 
 

โครงการ    พฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ยกก าลงัสอง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสาวสุวรรณา  ละหมนั/งานศูนยข์อ้มลู/ วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 6 จดัการอาชวีศกึษาสูม่าตรฐานสากล 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

นโยบายของรฐับาล และกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ตอ้งการขบัเคลื่อนการผลติและพฒันาก าลงัคน
อาชวีศกึษา เพื่อตอบสนองภาคการผลติอุตสาหกรรมและบรกิาร สอดคลอ้งตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขบัเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวจิยั 200 ผลงาน เน้นการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลติ และพฒันาก าลงัคนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) จงึได้ด าเนินการจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานการผลติ
และพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ฝัง่อันดามัน (SAEC) โดยเน้นให้สถานศึกษาสร้างคุณภาพ น า
ปริมาณ และตามนโยบายและจุดเน้นในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้
โครงการพฒันาอาชวีศกึษาก าลงัสอง การสรา้งคุณภาพน าปรมิาณ พฒันาบุคลากรทางการศกึษาและพฒันา
คุณภาพสถานศกึษาตามกรอบนโยบาย 3ป.1) ปลดล็อก หลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค 2)ปรบัเปลี่ยน
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 หลกัสูตร หลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามทนัสมยั 3)เปิดกวา้ง ใหส้ถานประกอบการมสี่วนร่วม
ในการจดัการเรยีนการสอน โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี เพื่อสรา้งคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา ดงันัน้
วทิยาลยัการอาชีพละงูจึงเห็นความส าคญัของนโยบายดงักล่าวจึงน ามาปรบัใช้ในการด าเนินงานภายใน
สถานศกึษาเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 

5. วตัถปุระสงค ์
      1)  เพือ่ยกระดบัสมรรถนะก าลงัคนอาชวีศกึษาตามนยาบาย อาชวีศกึษายกก าลงัสอง  
 2)  เพือ่เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนใหเ้พิม่มากขึน้ 
          3)  เพือ่พฒันาบุคลากรทางการศกึษาและพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
 4)  พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหม้คีวามยดืหยุ่นและหลากหลายเพือ่สนองกลุ่มเป้าหมาย 
     ในตลาดแรงงานทีแ่ตกต่าง 

    5)  เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาทีจ่บไดม้จีรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และมทีศันคตทิีเ่กีย่วกบัการท างาน 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- ยกระดบัสมรรถนะก าลงัคนอาชวีศกึษาตามนยาบาย อาชวีศกึษายกก าลงัสอง 
 
 

          - พฒันาบุคลากรทางการศกึษาและพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
   6.2 เชิงคณุภาพ 

- สามารถจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 
สถานท่ี  วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ งบประมาณ   งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  40,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
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 ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 40,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      1)  ยกระดบัสมรรถนะก าลงัคนอาชวีศกึษาตามนยาบาย อาชวีศกึษายกก าลงัสอง  
      2)  ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาเพิม่มากขึน้ 
               3)  ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาทีม่คีุณภาพ  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลการเรยีน 
 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 162 
 

โครงการ  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพฒันาคณุภาพการจดัหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้เพื่อ

พฒันาอาชีพประชาชน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นางสุวรรด ี จิว้จวบ / หวัหน้างานหลกัสตูร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

-  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
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 4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

การฝึกอบรมวชิาชพี เป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทกัษะระยะสัน้หรอืระยะยาว ทัง้ในและนอก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบนัการอาชีวศึกษา ซึ่งจดัขึ้นเป็นโครงการหรอืส าหรบักลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการการอาชีวศึกษาก าหนด ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ก าหนหดในมาตรา 6 คอื การจดัการเรยีนอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวชิาชพีต้องเป็นการจดัการศกึษาในดา้นวชิาชพีที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตแิละแผนการศกึษาแห่งชาต ิเพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาในด้านวชิาชพีโดยเนื้อหา
และหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล 

ดงันัน้ วทิยาลยัการอาชีพละงูจงึเห็นความส าคญัในการจดัท าโครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสัน้ 
โดยเปิดสอนหลกัสูตรใดนัน้ต้องส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการอาชพีให้ท้องถิ่น เพื่อ
ไม่ให้เกดิความผดิพลาดทัง้ของตวัหลกัสูตรและที่ส าคญัคอื ผู้จบการฝึกอบรมวชิาชพีระยะสัน้ท างานได้
จรงิและงานท าจรงิ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  มุง้เน้นผลติผูเ้รยีนระยะสัน้ใหม้สีมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชพี 
2)  เพือ่สรา้งอาชพีและพฒันาอาชพีเดมิหรอืเปลีย่นอาชพีใหม่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

ฝึกอบรมวชิาชพีหลกัสตูรระยะสัน้          4 หลกัสตูร 7 รายวชิา จ านวน        300 คน 
- หลกัสตูรสาขาวชิาไฟฟ้า   2 รายวชิา      จ านวน   60  คน 
- หลกัสตูรสาขาวชิาช่างยนต์  2 รายวชิา      จ านวน 100  คน 
- หลกัสตูรสาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 1 รายวชิา      จ านวน   40  คน 
- หลกัสตูรสาขาวชิาช่างเชื่อม  2 รายวชิา      จ านวน 100  คน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างหลกัสูตรระยะสัน้ 
 - โครงการนิเทศการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาครูผูส้อน  1 กจิกรรม 
 - โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรฐานสมรรถนะระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการและชุมชน 1  

กจิกรรม 
 - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่องการเขยีนแผนการสอนทีด่ ี 1 กจิกรรม 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
-  ผูเ้ขา้อบรมวชิาชพีหลกัสูตรระยะสัน้ มคีวามรูแ้ละทกัษะทางดา้นอาชพี 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
1.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
2.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
3.) ด าเนินงานตามโครงการ 
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 4.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

 ระยะเวลา   มกราคม - กุมภาพนัธ ์2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
     จากเงนิงบประมาณ  งบระยะสัน้  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  422,000 บาท ไดแ้ก่ค่าตอบแทนและใชส้อย
วสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 422,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอาชพี 
2)  พฒันาอาชพีเดมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 
3)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีนวทางในการสรา้งอาชพีใหม่ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - ประเมนิผลจากความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 - ประเมนิผลการเรยีน 

 - ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน  

       
       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่163 
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 โครงการ    สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครฐัและเอกชนในพื้นท่ี 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายอดสิรณ์  นุ้ยน ้าวงศ/์งานแนะแนว/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 15 สรา้งความยดืหยุ่นระบบสง่ต่อการศกึษาฯ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

   การสร้างความยดืหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครฐัและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันพฒันาระหว่าง
สถานศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพอาชีวศกึษาให้มคีุณภาพ และการจดัการเรยีนรู้ มกีระบวนการพฒันา
หลกัสตูรทีม่คีุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และทอ้งถิน่  โดย
ให้สถานศึกษาภาครฐัและเอกชนในพื้นที่ ข้ามามสี่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลกัสูตร  ดงันัน้การ
ยกระดบัคุณภาพการจดัอาชวีศกึษาระหว่างสถานศกึษาภาครฐัและเอกชน จงึถอืเป็นภารกจิหลกัที่ส าคญั
ของงานพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนและฝ่ายวชิาการ  ทีจ่ะตอ้งสนบัสนุนการจดัการอาชวีศกึษาอย่าง
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน ผลตินักเรยีนนักศกึษาใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  สอดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนตลาดแรงงาน  และขยายเครือข่ายสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และธุรกจิบรกิาร เพื่อจดัการเรยีนการสอนร่วมกนัในการพฒันาสถานศกึษา
ทีม่คีวามยดืหยุ่น 

 

5. วตัถปุระสงค ์
      1.) สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐาน 
 2.) สรา้งความยดืหยุ่นระหว่างสถานศกึษาภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่ 
 3.) ขยายเครอืข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ
เรยีน     การสอนร่วมกนั 
 4.) เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนอาชวีศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดเ้รยีนในระดบัอาชวีศกึษา 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- สถานศกึษาภาครฐัและเอกชน ร่วมกนัพฒันาระหว่างสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพ
อาชวีศกึษาใหม้คีุณภาพ    
    6.2 เชิงคณุภาพ 

     1)  สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐาน 
 2)  สรา้งความยดืหยุ่นระหว่างสถานศกึษาภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่ 
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  3)  ขยายเครอืขา่ยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ
เรยีน     การสอนร่วมกนั 
 4)  เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนอาชวีศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดเ้รยีนในระดบัอาชวีศกึษา 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 - จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

      - ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 

       - รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  มกราคม 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  40,000  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 40,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1)  ขยายเครอืขา่ยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกจิบรกิาร เพือ่จดัการ
เรยีน     การสอนร่วมกนั 
 2)  เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนอาชวีศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดเ้รยีนในระดบัอาชวีศกึษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
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 ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 

โครงการที ่164 
 

โครงการ    วิจยั และพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายวุฒชิยั  พรหมศริ/ิงานวจิยัฯ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

นโยบายดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 17 วจิยั นวตักรรมสูก่ารใชป้ระโยชน์ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้เรยีนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่า
ผู้เรยีนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการศึกษาส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ความสามารถ จากหลกัการดงักล่าวจงึควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสแสดงความสามารถของตนเอง
และมีแรงจูงใจจะศึกษาและเพื่อสร้างความคิดริเริม่สร้างสรรค์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่น าความรู้มา
ประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้แสดงความสามารถของตนเองและได้มี
โอกาสน าผลงานต่อสาธารณชนและน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
     เพือ่เสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นนกัคดิ สามารถท างานร่วมกบัคนอื่นได ้มี

ความรบัผดิชอบ และพฒันาสิง่ประดษิฐใ์หเ้ขา้สูค่วามเป็นมาตรฐานและเกดิประโยชน์ 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

 - สิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่และงานวจิยั    จ านวน   21   ผลงาน 
 - โครงงานวทิยาศาสตรแ์ละงานวจิยั  จ านวน   17   ผลงาน 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
 - สิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่และงานวจิยั    จ านวน   21   ผลงาน 
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  - โครงงานวทิยาศาสตรแ์ละงานวจิยั  จ านวน   17   ผลงาน 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 
 

ระยะเวลา  มกราคม 2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ  งบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  200,000  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 200,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นนกัคดิ สามารถท างานร่วมกบัคนอื่นได ้มคีวามรบัผดิชอบ และ

พฒันาสิง่ประดษิฐใ์หเ้ขา้สูค่วามเป็นมาตรฐานและเกดิประโยชน์ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่165 
 

โครงการ    ขบัเคล่ือนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายศุภรตัน์  สองเมอืง/งานกจิกรรม/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 

มาตรการ ดา้นการสง่เสรมิศกัยภาพสถานศกึษา 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบตัิตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และ การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ ีเพือ่พรอ้มรบัต่อความเสีย่ง บนพืน้ฐานของความรอบรู ้ความรอบคอบ 
ระมดัระวงั และ คุณธรรม การใชค้วามรูอ้ย่างถูกหลกัวชิาการ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ควบคู่ไป
กบัการกระท าทีไ่ม่ เบยีดเบยีนกนั การแบ่งปัน ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ความร่วมมอืปรองดองกนัในสงัคม 
จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคน ในภาคส่วนต่างๆของสงัคมเขา้ด้วยกนั สร้างสรรค์พลงัในทางบวก น าไปสู่
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 ความสามคัค ีการพฒันาที่สมดุลและ ยัง่ยนื และการพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒัน์   วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดท าโครงการขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศกึษาขึ้น เพื่อให้ครู นักเรยีน และบุคลากร ตระหนักและการเรยีนรู้การพึ่งพาตนเอง มกีารด าเนิน
ชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว 
วทิยาลยัฯ และชุมชน โดยไม่ ต้องพึง่พาปัจจยัภายนอก อาศยัปัจจยัพืน้ฐานในการด าเนินชวีติทีป่ระชาชน
โดยทัว่ไปถอืปฏบิตั ิมกีารส่งเสรมิให้ใช ้พืน้ทีว่่างเปล่าในบรเิวณบา้นพกัปลูกพชื ประเภทพชืสวนครวัไว้
บรโิภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลด ค่าใช้จ่ายภายในครอบครวั และยงัสนับสนุนให้คร ู
นกัเรยีน และบุคลากร ใชพ้ืน้ทีว่่างหน้าวทิยาลยัฯ หารายไดเ้สรมิ ดว้ยการจ าหน่ายสนิคา้ ในเวลาว่างจาก
การเรยีนการสอน เป็นการสรา้งกจิกรรมนันทนาการ เป็นการใชเ้วลาว่างให ้เกดิประโยชน์ มคีุณค่า สรา้ง
ความรกัสามคัค ีพฒันาความผกูพนัในองคก์ร ระหว่างคร ูบุคลากร และนกัเรยีน ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง
นิสยัการประหยดัอดออมเป็นแบบอย่างทีด่แีก่นกัเรยีนต่อไป 
 

5. วตัถปุระสงค ์
 1.)  เพือ่ใหค้ร ูนกัเรยีน และบุคลากรทาง ใชช้วีติประจ าวนัตามหลกัการของความพอเพยีง ความ

พอด ีการใชช้วีติอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใชช้วีติในความไม่ประมาท ใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ มคีุณค่า 

 2.)  เพือ่ใหค้ร ูนกัเรยีน และบุคลากร ส านึกถงึพระมหากรุณาธคิุณ และตระหนกัถงึความห่วงใย 
ขององค ์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ  

 3.)  เพือ่ช่วยใหค้ร ูและบุคลากร มแีหล่งอาหารไวบ้รโิภคในราคาถูกใกลบ้า้น 
 4.)  เพือ่ใหค้ร ูนกัเรยีน และบุคลากร สามารถลดรายจ่ายสว่นตวั และครอบครวั 
 5.)  เพือ่รวมกลุ่มและจดัการสถานศกึษาใหน่้าอยู่ และเขม้แขง็ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- คร ูบุคลากร และนกัเรยีน จ านวน 400 คน เขา้ร่วมกจิกรรม 
   6.2 เชิงคณุภาพ 
 -  คร ูบุคลากร และเขา้ร่วมกจิกรรม 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 



  404 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

        6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  มนีาคม 2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  100,000  บาท  ไดแ้ก่  

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 100,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
           1.)  คร ูบุคลากร และนกัเรยีนไดร้บัความรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถน าไปสูก่าร  
              ปฏบิตัไิด ้ 
    2.)  สถานศกึษาเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน 

 3.)  สถานศกึษาไดร้บัการประเมนิ และผ่านเกณฑม์าตรฐานของสถานศกึษาพอเพยีง 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 

          
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่167 
 

โครงการ    อบรมการเขียนแผนธรุกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางสางสุวรรด ี จิว้จวบ/งานหลกัสตูร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
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 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
มาตรการ ดา้นการสรา้งและการะจายโอกาส 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
แผนธรุกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัยิง่ส าหรบัผูป้ระกอบการทีร่เิริม่จะก่อตัง้

กจิการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรอืผลรวมแห่งกระบวนการคดิพจิารณา และการตดัสนิใจทีจ่ะเปลีย่นความคดิ
ของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกจิ มผีูเ้ปรยีบเทยีบว่าแผนธุรกจิเปรยีบเหมอืนแผนทีใ่ชใ้นการ
เดนิทาง ทีจ่ะชีแ้นะขัน้ตอนต่างๆทลีะขัน้ตอนในกระบวนการก่อตัง้กจิการ แผนจะใหร้ายละเอยีดต่างๆ ทัง้
เรื่องราวการตลาดการแข่งขันกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้น า
ผูป้ระกอบการไปสูค่วามส าเรจ็หรอืชีใ้หเ้หน็ถงึจุดอ่อนและขอ้ควรระวงั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  เพื่อการบรหิารจดัการ เหตุผลหรอืวตัถุประสงคด์งักล่าวเกดิจากการเป็นผูป้ระกอบการใหม่เหน็

ช่องทางหรอืโอกาสในการตลาด หรอืมคีวามประสงคจ์ะเริม่ตน้ธุรกจิ หรอืมคีวามต้องการเป็นผูป้ระกอบการ
ใหม่ (New Entrepreneur) จึงเริม่ต้นด้วยการจดัท าแผนธุรกิจขึ้น เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน
เริม่ต้นธุรกจิ  ประมาณการรายไดจ้าการท าธุรกจิ ซึ่งมาจากการขายสนิค้าหรอืการให้บรกิาร ประมาณการ
ต้นทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆของธุรกจิ เช่นค่าวตัถุดบิ ค่าใชจ่้ายต่างๆในการผลติสนิค้าและบรกิาร ค่าใชจ่้าย
สาธารณูปโภค เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งพนกังาน รวมถงึค่าใชจ่้ายเบต็เตลด็อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ดวู่าธุรกจิมผีล
ก าไรจากการด าเนินงานหรอืไม่ ซึง่ถา้มผีลก าไรผูป้ระกอบการกจ็ะไดเ้ริม่ด าเนินการจรงิ 

2)  เพื่อการเริม่ต้นธุรกจิ เหตุผลหรอืวตัถุประสงคด์งักล่าว สว่นใหญ่มาจากผูป้ระกอบการทีด่ าเนิน
ธุรกจิมาช่วงเวลาหนึ่ง และต้องการวางแผนธุรกจิอย่างเป็นระบบ ซึง่เท่าทีพ่บส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการ
รุ่นที่ 2 หรอืรุ่นลูกรุ่นหลานทีต่้องการพฒันาธุรกจิเดมิของครอบครวัใหเ้ป็นมาตรฐานมากยิง่ขึน้ หรอือาจจะ
เป็นผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการอบรม ในเรื่องการบรหิารจดัการธุรกจิมาตรฐาน เช่น โครงการผูป้ระกอบการ
ใหม่ หรือการอบรมด้านแผนธุรกิจจากหน่วยงานภาครฐั และเล็งเห็นว่าการจัดท าแผนธุรกิจถือเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง ในการก าหนดทิศทางในการวางแผนการบรหิารจดัการ เพราะถือเป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห ์การวางแผนในดา้นการตลาด การผลติหรอืบรกิาร การบรหิารจดัการ การเงนิและ
การด าเนินการต่างๆของธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ทัง้นี้แผนธุรกจิที่จดัท าขึน้ส าหรบัการบรหิารจดัการ
การธุรกจิ อาจมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมถงึมาตรฐานต่างๆทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัแผนธุรกจิที่
ด ีซึ่งขึน้อยู่กบัตวัผูป้ระกอบการว่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจเพยีงใดในกระบวนการการในการวางแผนธุรกจิทมีี
ประสทิธภิาพและความรูใ้นการจดัท าแผนธุรกจิทีถู่กตอ้ง 

 
3)  เพื่อการระดมทุนจากหุ้นส่วนหรอืแหล่งเงนิทุนภายนอก เหตุผลหรอืวตัถุประสงค์ดงักล่าวส่วน

ใหญ่ของการจดัท าแผนธุรกจินี้ จะมาจาการที่ผูป้ระกอบการรูว้่าเงนิทุนทีต่นเองมอียู่นัน้ไม่เพยีงพอต่อการ



  406 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 เริม่ต้น หรอืการขยายธุรกจิ ซึ่งจ าเป็นต้องหาแหล่งเงนิทุนภายนอก ไม่ว่าจะมาจากการกู้ยมืธนาคารหรอื
สถาบนัการเงนิ ซึ่งประเดน็นี้จะเป็นประเดน็ทีผู่้ประกอบการเขยีนแผนธุรกจิขึน้มา ก่อนน าไปเสนอกบัทาง
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ โดยมไิดเ้กี่ยวกบัการถูกบงัคบัจากขอ้ก าหนดของธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน 
หรอืก่อตัง้ร่วมลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้การจดัท าแผนธุรกจิอาจเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อหาหุ้นส่วน โดย
เป็นการเชญิชวนให้บุคคลภายนอกเหล่านัน้ สนใจที่จะเขา้มาลงทุนธุรกจิ ซึ่งอาจเป็นลกัษณะห้างหุ่นส่วน
สามญั หุ้นบุรมิสทิธิ หุ้นกู้ หรอืเป็นการกู้ยมืแล้วแต่กรณี โดยแผนธุรกิจประเภทนี้ มกัแสดงรายละเอียด
ต่างๆของธุรกจิและรูปแบบรายการลงทุน รวมถงึมกัเน้นการแสดงให้เหน็ประโยชน์ หรอืผลตอบแทนจาก
การลงทุนในธุรกจิดงักล่าว 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีน จ านวน 60 คน  
   6.2 เชิงคณุภาพ 
 1)  นกัเรยีนเขา้ใจการเขยีนแผนธุรกจิ 

2)  นกัเรยีนสามารถเขยีนแผนธุรกจิได้ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ งบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  11,100  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

และค่าใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 



  407 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

 อื่นๆ (ระบุ) - 
รวมเงิน 11,100 

 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) นกัเรยีน นกัศกึษาเขยีนแผนธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2.) นกัเรยีนไดร้บัความรูแ้นวทางธุรกจิใหผู้กู้ ้หรอืเพือ่ประกอบธุรกจิ 
3.) เพือ่ลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิการคา้ปลกี 
4.) นกัเรยีนสามรถเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีขนาดย่อมมกีารล าดบัความคดิ การเตรยีมความ
พรอ้มเพือ่เริม่ ประกอบการคา้ปลกีขนาดย่อมได้ 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่168 
 

โครงการ    พฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English และทกัษะในศตวรรษท่ี 21   
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นางนิตญา  วรีะบรรณ /แผนกสามญั/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายเฉพาะดา้นอาชวีศกึษา ขอ้10 ภาษาต่างประเทศ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีวสิยัทศัน์จดัการศึกษาโดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นอาชีพเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมยั มีทักษะ
หลากหลาย มคีวามสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก โดยเฉพาะระดบัอาชีวศึกษา จงึได้เตรยีมความ
พร้อมในการกเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรบัการเปิดเสร/ีสร้างประชาคมอาเซียนขบัเคลื่อน
การศึกษาไทยสู่ประชาคมโลก ปฏิรูปครู ยกฐานนะให้เป็นวิชาชีพชัน้สูง ด้วยเหตุนี้  การศึกษาจึงมี
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศและความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ   เพื่ อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ สู่ความมัน่คงยัง่ยืนด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 

5. วตัถปุระสงค ์
          1.)  พฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English และทกัษะในศตวรรษที ่21   
           2.)   เพือ่ถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษา 
          3.)   เพือ่รองรบัการเปิดเสร/ีสรา้งประชาคมอาเซยีนขบัเคลื่อนการศกึษาไทยสู่ประชาคมโลก 
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  6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- จ านวนนกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 400 คน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

- นกัเรยีนนกัศกึษาไดพ้ฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 

 
 
 

 ระยะเวลา   กุมภาพนัธ ์2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  20,000  บาท   ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 20,000 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  นกัเรยีนนกัศกึษาไดพ้ฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English 
2.)  นักเรยีน นักศึกษาได้รบัการศกึษา และพฒันาการเรยีนภาษาที่ 2 มทีกัษะการอ่าน พูด ฟัง 
เขยีน เป็นอย่างด ี
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 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 
 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่169 
 

โครงการ   จ้างครวิูชาชีพผู้ทรงคณุค่า 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายสุรศกัดิ ์ เดน็เก /งานบุคลากร/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                                       โครงการตามภาระงานประจ า 

                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 

 4. สภาพปัจจุบนั/หลกัการและเหตุผล 



  411 
 

 

แผนปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2566 

  การพฒันาครูผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ าหนดเพือ่ผลติครมูอือาชพี เป็นสิง่ส าคญัทีมุ่ง้
เน้นพฒันาคุณภาพครู  ให้สอดคล้องกบัความสนใจความต้องการเพื่อสรา้งครูที่มคีวามรูค้วามสามารถที่
เป็นครมูอือาชพีโดยตรง รวมทัง้พฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนของ  ดงันัน้การพฒันาครูจงึเน้นการจดั
หารครผููส้อนและตอ้งจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนค่าสอน แกปั้ญหาการขาดแคลนครทูีม่ศีกัยภาพ 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1.)  เพือ่แกปั้ญหาดา้นอตัราก าลงัสายผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ าหนด 
2.)  เพือ่ผลติครมูอือาชพี 
3.)  เพือ่จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนค่าจา้งสอนใหเ้พยีงพอต่อครผููส้อน 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
  - จา้งครสูอน  จ านวน 1 ราย  
    6.2 เชิงคณุภาพ 

 - มงีบประมาณสนบัสนุนค่าจา้งสอนใหเ้พยีงพอต่อครผููส้อน 
 - ผลติครมูอือาชพี  
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
                1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ

2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
     3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
     4.)  ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 

5.)  จดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
6.) ด าเนินงานตามโครงการ 
         จา้งครวูชิาชพีผูท้รงคุณค่า 
 
 

7.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ     
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 

ระยะเวลา   ปีงบประมาณ 2566 
สถานท่ี   วทิยาลยัการอาชพีละงู 

 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
    จากเงนิงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นงบประมาณทัง้สิน้  204,000  บาท   

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 204,000 
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 ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 204,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
- จา้งครวูชิาชพีผูท้รงคุณค่า 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิเชงิประจกัษ์ 

 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่170 
 

โครงการ    ชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายเจรญิศกัดิ ์  แซ่ตนั/วทิยาลยัการอาชพีละง ู
 

 2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
นโยบายดา้นอาชวีศกึษา ขอ้ 12 แนะน าวชิาชพี ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
โครงการชวีะวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ด าเนินการด้วยการเสรมิสร้างความรู้  ความเขา้ใจใน

การเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั ระหว่างธรรมชาตแิละการด ารงชวีติของมนุษย ์รูจ้กัน าทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่
มาพฒันาเพื่อใชเ้ลีย้งปากเลีย้งทอ้ง โดยเน้นเรื่องปลอดสารพษิเป็นหลกัส าคญั และไม่ก่อหนี้สนิ ผสมผสาน
กบัการด าเนินชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ค านึงถงึการรกัษาและพืน้พ ูสิง่แวดลอ้ม ท าใหคุ้ณภาพชีวติ
ด ีตามวตัถุประสงคน์โยบายการศกึษาของไทยในปัจจุบนั 

 

5. วตัถปุระสงค ์
 1.)   สง่เสรมิใหน้กัศกึษาเขา้ใจวถิชีวีติของคนไทย ใหรู้จ้กัพอมพีอกนิ พึง่ตนเองได้ 
                2.)   ใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าเกษตรโดยไม่ใช่สารเคม ีไม่ท าลายระบบนิเวศ 
               3.)   เสรมิสรา้งจติส านึก ใหเ้กดิการเอือ้เฟ้ือเกือ้กูล 
                4.)   เสรมิสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และสรา้งเศรษฐกจิชุมชนใหย้ัง่ยนื 
 

 6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1  เชิงปริมาณ 

  - จ านวนนกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 100 คน 
     6.2  เชิงคณุภาพ 
      - นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะประสบการณ์ในการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเพือ่น าไปปรบัใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  เดอืน  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566 
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 สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

 
8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

จากเงนิงบประมาณ  งบงบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  10,000  บาท  ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนและค่าใชส้อยวสัดุ 

รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 10,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
        1.)   นกัศกึษาใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่า 
              2.)   น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ใหก้บัตวัเองในการสรา้งงานสรา้งอาชพี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่171 
 

โครงการ    ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนั 
 

 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายศุภรตัน์   สองเมอืง/งานกจิกรรม/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ์ขอ้ที ่4 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการใหม้มีาตรฐาน 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
จากสภาพปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนัที่เป็นปัญหาเรื้อรงัที่มสี่วนบัน่ทอนความเจรญิของประเทศ

ไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจติคอร์รปัชนัอย่างจรงิจงั ใน
สถานการณ์วกิฤตปัิญหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในสงัคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยต่างเหน็พอ้ง
ตรงกนัว่าการที่จะท าใหปั้ญหาคอรร์ปัชนัลดน้อยลงและหมดไปไดใ้นที่สุดนัน้ ต้องน าหลกัธรรมาภบิาลไป
ปรบัใช้กบั   ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสงัคมอย่างเข้มงวดจรงิจงั พร้อมทัง้สร้างทศันคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการ
ทุจรติ ควบคู่กบัการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจรติคอร์รปัชนั ทัง้นี้ 
กลไกการน าหลกัธรรมาภบิาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบและการ
ตรวจสอบได ้ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และการมสี่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ซึ่ง
ได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบรหิารการปกครองของหน่วยงาน
องคก์รต่างๆของภาครฐั จงึนับเป็นการสง่สญัญาณเชงิบวกใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมพีฒันาการเปลีย่นแปลง
ไปในทางทีด่ขีึน้แลว้ แต่อย่างไรกต็าม ส าหรบักรอบการน าหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริูปการ
บริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนัน้ ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลกัของธรรมาภบิาลซึ่งประกอบด้วยหลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส 
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 (Transparency) หลกัความรบัผดิชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลกัความมปีระสทิธิภาพ
(Efficiency) และหลกัการมสี่วนร่วม (Participation) ดงันัน้ การพจิารณาคดัเลอืกน าองคป์ระกอบหลกัของ
ธรรมาภิบาลเหล่านัน้มาใช้เป็นเครื่องมอืกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่ งใสส าหรบัหน่วยงาน
หรอืองคก์รใดๆจะต้องค านึงถงึกรอบเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แนวทาง หรอืวธิกีารด าเนินงานทีห่น่วยงาน 
องคก์รสามารถปฏบิตั ิเพือ่สรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ไีดต้่อไป   
  ในสภาวะวกิฤตกิารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงปัจจุบนั ทุกภาคส่วน
ของสงัคมต่างใหค้วามส าคญักบัธรรมาภบิาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกส าคญัทีจ่ะช่วย
ป้องกนัแก้ไขปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนั ช่วยใหห้น่วยงานองคก์รและเจา้หน้าทีภ่าครฐัผูป้ฏบิตังิาน มคีวาม
รบัผิดชอบ ตระหนักในการใช้อ านาจตามหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือ
บรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมจากประชาสงัคมเพื่อสรา้งความ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ผู้รบับรกิารอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม  ทัง้นี้   ทางวิทยาลัยฯได้เห็นความส าคญัจึงน าหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส มาเป็นแนวทางการปฏริูปบรหิารจดัการกลไกของหน่วยงานองคก์รแล้วจะพบว่า 
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการทีห่น่วยงานต่างๆ จะสามารถพฒันายกระดบัขบัเคลื่อนองคก์รของตนเพื่อกา้ว
ไปสูก่ารเป็นองคก์รธรรมาภบิาลทีม่มีาตรฐานความโปร่งใส 
 

5. วตัถปุระสงค ์
1)  เพือ่บูรณาการความร่วมมอืในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมภายใตห้ลกั

ธรรมาภบิาลใหก้บัสถานศกึษา เพือ่ป้องกนัและลดช่องโอกาสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
2)  เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรยดึถอืและปฏบิตัตินในอนัทีจ่ะมุ่งมัน่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์

สุจรติ เสมอภาค และเป็นธรรม เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อประชาชน  
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

- บุคลากรยดึถอืและปฏบิตัตินในอนัทีจ่ะมุ่งมัน่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เสมอภาค 
และเป็นธรรม  
    6.2 เชิงคณุภาพ 

- บุคลากรยดึถอืและปฏบิตัตินในอนัทีจ่ะมุ่งมัน่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เสมอภาค 
และเป็นธรรม เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อนกัเรยีนนกัศกึษา 

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 
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        6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละง ู
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ   งบงบรายจ่ายอื่น ๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  10,000  บาท  ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 10,000 
 
 
 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
บุคลากรยดึถอืและปฏบิตัตินในอนัทีจ่ะมุ่งมัน่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เสมอภาค และ

เป็นธรรม เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อนกัเรยีนนกัศกึษา   
  

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่ 172 
 

โครงการ    พฒันาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษาและจดัท าฐานข้อมูลรายบุคคลของ
สถานศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายธรีศกัดิ ์ บสินุม/งานศูนยข์อ้มลู/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
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 3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
มาตรการ ขอ้ 4 ปฎริูปสือ่และหลกัสตูร 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และ

สิง่แวดล้อม  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสี่งผลให้การผลิตและบรกิารในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธุรกจิและบรกิาร  และภาคการเกษตรจ าเป็นต้องพฒันากระบวนการผลติคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้
ไดม้าตรฐานสากล   สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ ความจ าเป็นดงักล่าวส่งผลใหส้ถานประกอบการ
มคีวามต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบตัิงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป  โดยที่สถานศึกษาของรฐัไม่
สามารถผลิตก าลังคนสนองความต้องที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม   ภาคธุรกิจและบริการ  และภาคการเกษตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกและความตอ้งการดา้นแรงงานของสถานประกอบการดงักล่าว   จงึก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานและสถานศกึษาในสงักดั  ปรบับทบาทจดัการศกึษาผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   โดยบูรณาการและท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หอการคา้จงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่   องคก์รวชิาชพีและ
หน่วยงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง   

 

5. วตัถปุระสงค ์
    1.)  เพือ่ใหว้ทิยาลยัมฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นกัเรยีนนกัศกึษา  บุคคล 

     งบประมาณ  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  อาคารสถานที ่ ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 
         2.)  เพือ่ใหว้ทิยาลยัมรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั  สามารถสบืคน้ขอ้มลู
ได ้

   สะดวก  รวดเรว็ 
         3.) เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอร์
และ 

   อนิเทอรเ์น็ตในการปฏบิตังิาน 
4.) คร ูผูส้อนสามารถน าความรูด้า้นอาชพีทีไ่ดไ้ปพฒันาสือ่การเรยีนการสอนและแนะแนวอาชพี 
 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

    -  มฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นักเรยีนนกัศกึษา  บุคคล 
         -  งบประมาณ  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  อาคารสถานที ่ ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 
 
 
 

    6.2 เชิงคณุภาพ 
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 มขีอ้มูลในการผลติก าลงัคนในสาขาวชิาชพีสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม   ภาคธุรกจิ
และบรกิาร  และภาคการเกษตรตระหนักถงึความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกและความต้องการดา้น
แรงงานของสถานประกอบการดงักล่าว   จงึก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสงักดั  
ปรบับทบาทจดัการศกึษาผลติก าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยบูรณาการ
และท าความร่วมมอืในการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั   
หอการคา้จงัหวดั   องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่   องคก์รวชิาชพีและหน่วยงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง   

 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

 ระยะเวลา   มถิุนายน  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิ งบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  50,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใช้

สอยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 50,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.)  วทิยาลยัมฐีานขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกภารกจิ (นกัเรยีนนกัศกึษา  บุคคล งบประมาณ   

สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  อาคารสถานที ่ ฯลฯ) เป็นปัจจุบนั 
2.)  วทิยาลยัมรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั  สามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

สะดวก   
3.)  บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละ 
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     อนิเทอรเ์น็ตในการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 
 

 
 

   
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่173 
 

โครงการ    พฒันาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวยัแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ นายอศันยั  ใบเอม็/งานโครงการพเิศษ/วทิยาลยัการอาชพีละงู 
 

2. ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการพเิศษ (ไม่ใชง้บประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/ เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ์ขอ้ที ่2 เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนสายอาชพีใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการประเทศ 
 

4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตุผล 
การฝึกอบรมวชิาชพี เป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทกัษะระยะสัน้หรอืระยะยาว ทัง้ในและนอก

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบนัการอาชีวศึกษา ซึ่งจดัขึ้นเป็นโครงการหรอืส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการการอาชีวศึกษาก าหนด ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ก าหนหดในมาตรา 6 คอื การจดัการเรยีนอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวชิาชพีต้องเป็นการจดัการศกึษาในดา้นวชิาชพีที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตแิละแผนการศกึษาแห่งชาต ิเพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาในด้านวชิาชพีโดยเนื้อหา
และหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล 

ดงันัน้ วทิยาลยัการอาชีพละงูจงึเห็นความส าคญัในการจดัท าโครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสัน้ 
โดยเปิดสอนหลกัสูตรใดนัน้ต้องส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการอาชพีให้ท้องถิ่น เพื่อ
ไม่ให้เกดิความผดิพลาดทัง้ของตวัหลกัสูตรและที่ส าคญัคอื ผู้จบการฝึกอบรมวชิาชพีระยะสัน้ท างานได้
จรงิและงานท าจรงิ 

 

5. วตัถปุระสงค ์
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 1.) มุง้เน้นผลติผูเ้รยีนระยะสัน้ใหม้สีมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชพี 
2.)  เพือ่สรา้งอาชพีและพฒันาอาชพีเดมิหรอืเปลีย่นอาชพีใหม่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย 

 

6. เป้าหมาย และตวัช้ีวดัส าเรจ็ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

- เปิดสอนหลกัสตูรระยะสัน้ 4 หลกัสตูรวชิา  ประชาชน  180  คน 
    6.2 เชิงคณุภาพ 

1.)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอาชพี 
2.)  พฒันาอาชพีเดมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 
3.)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีนวทางในการสรา้งอาชพีใหม่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 1.) เขยีนโครงการ/น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
 2.) จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.) ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

      4.) ตดิต่อประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.) ด าเนินงานตามโครงการ 

       6.) รวบรวมขอ้มลูเอกสาร สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพือ่น าเสนอต่อ
ส านกังาน 
 

ระยะเวลา  กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2566 
สถานท่ี วทิยาลยัการอาชพีละง ู
 

8. งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  98,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
รายการ จ านนวนเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 98,000 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอาชพี 
2.)  พฒันาอาชพีเดมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 
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 3.)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีนวทางในการสรา้งอาชพีใหม่ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- ประเมนิผลจากการสรุปการปฏบิตังิาน 

 
 

 
       

       
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการที ่174 
 

โครงการ  อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุวรรณา  ละหมัน/งานสวัสดิการ/ วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพ ข้อ 1.5 การสร้างภาพลักษณ์และสวัสดิการแก่ผู้เรียตามบริบทของสถานศึกษา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
เยาวชน เพ่ือผลิตกำลังคนของประเทศ หรือ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นั้น รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพที่มีวิธีการดำเนินงานทั้งด้านการรักษาเป้าหมาย เพ่ิมปริมาณทุกระดับ 
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 ทั้งนี้ด้านอาคารสถานที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านหอพักอาศัยเพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนนักศึกษา เพ่ือ
แก้ปัญาหานักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพกำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนสายอาชีพที่มีฐานะยากจน 
ขาดโอกาสทางการศึกษา หรืออยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถทำงานประกอบอาชีพได้  

 วิทยาลัยการอาชีพละงู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและทางวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนนักศึกษา จึงดำเนินการโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึนและเพ่ือความปลอดภัยด้านที่พักอาศัยของนักเรียนนักศึกษาและเพ่ิมศักยภาพด้านอาคารสถานที่ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ให้มีทักษะวิชาชีพ  
                 สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ 
 5.2  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีที่พักอาศัย ประหยัดค่าใช้จ่าย  
          5.4  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนสายอาชีพ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  1. หอพักนักเรียน นักศึกษา    จำนวน    1  หลัง 
                     2. จำนวนนกัเรียน พักอาศัย   จำนวน   24  คน 
 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  1.) นักเรียน นักศึกษาได้พักฟรี  
  2.) อาคารสถานที่มีความพร้อมสำหรับดำเนินการด้านหอพักนักเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน
ที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้น 
 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.2  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
 7.3  ดำเนินการบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ 
 7.4  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 7.5  ดำเนินโครงการ 
 7.6  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2566 
สถานที ่ หอพักนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพละงู 
 

๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 
จากเงนิงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่นๆ  เป็นงบประมาณทัง้สิน้  200,000  บาท  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ใชส้อยวสัดุ 
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 รายการ จ านนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - 
ค่าใชส้อย - 
คา่วสัดุ - 
ค่าครุภณัฑ ์ - 
อื่นๆ (ระบุ) - 

รวมเงิน 200,000 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.)  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 2.)  สร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  
 3.)  สถานศึกษามีความพร้อมในด้านอาคารหอพักสำหรับรองรับจำนวนนักเรียน นักศึกษาเข้าพักอาศัย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 จากการสังเกตและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 
 

      
       
ลงชื่อ...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอาธิ  ศิริยา)                               (นายสะเทอืน  สรรพจักร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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