
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานทางการศึกษา 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายบัญชา  ใจซื่อ 
    ต าแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ    โทรศัพท์ : 089-0152899 
    โทรสาร :  035-440479     โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-0152899 
    E- mail :  buncha-jaisue@yahoo.com  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่านงานแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง     
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน
พัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิขาชีพให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและสนองตอบ
ความต้องการของสถานประกอบการ คาทเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานองค์การวิชาชีพและมุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษามความทันสมัยด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในวิชาชีพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือท าข้อตกลงความร่วมมือการจัดทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
4.2 เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการให้ตรงกับสาขาวิชา 
4.3 เพ่ือเชิญสถานประกอบการร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
4.4 เพ่ือเพ่ิมโอกาสท างานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ  

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 เพ่ิมจ านวนสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 
5.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะด้านทักษะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
5.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ์

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคี  
6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจนจบหลักสูตรตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
      7.1.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่    จ านวน          10   คน 

7.1.2  จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ     จ านวน          25   แห่ง 
7.1.3  จ านวนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน         10   แห่ง          

7.2 เชิงคุณภาพ 
       7.2.1  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 3.51-5.00 
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8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 นโยบายที่  1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ        
ตลาดแรงงาน 
 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : มุ่งพัฒนาและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ                     

ตลาดแรงงานในประเทศและดับสากล 
                     กลยุทธ์ที่     1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ  
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 8.4 นโยบายสถานศึกษา 
ข้อ ๑ : มุ่งจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ 

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คูณภาพการศึกษาและส่งผลให้นักศึกษา  มี
คุณภาพ  ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.4 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
                   พันธกิจที ่5 จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 
                  กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมโอกาสในการท างานท าหลังจัดการศึกษาวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 

8.5 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณลักษณะของผู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 8.6 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้ 

 มาตรฐานที่  ๑ คุณลักษณะของผู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที ่1     :  คุณภาพนักศึกษา 

ข้อที่ 1.1.1 :  นักเรยีน/นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

9. พืน้ที/่สถานทีด่ าเนินการ : วทิยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง สถานประกอบการ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      11.1 โดยตรง :  วิทยาลัยมีสถานประกอบการส าหรับฝึกประสบการณต์รงกับสาขาของผู้เรียน 
      11.2 โดยอ้อม :  วิทยาลัยได้ด าเนินการตามโครงการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนสถานประกอบการ  25 แห่ง 

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 10 แห่ง 
35 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                    - 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2563 
ปี 

เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 50,000บาท 
 

 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.โครงการลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

             

2.โครงการสร้างความร่วมมือ
กับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

             

13.หมวดเงินที่ใช้   
 

  งบด าเนินงาน       งบลงทุน       งบอุดหนุน     เงินรายไดส้ถานศึกษา   งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 13.1 ค่าใช้สอย.............................. 50,000...........................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.......................................................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ...............................................................................บาท 
                        รวมทั้งสิ้น................... 50,000.................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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