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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายพิมล  นุชถนอม 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      โทรศัพท์ : 035-440479 
โทรสาร :  035-440479                                        โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6273123 
E- mail : Jb06519@gmail.com 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน             
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ ยนแปลง       
ไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทย
ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ ในปัจจุบันซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมี
ศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ  การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน ประเทศไทยในอนาคตเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ จากทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพ
ของเด็กและ เยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะและ
วิชาการ ในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
4.2 เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติจริง 
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่อไป 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 110 คน 

 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก 
6.2 นักเรียน ครู มีความรู้ ประสบการณ์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  

 7. กลุ่มเป้าหมาย  
     7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 110 คน 
     7.2 เชิงคุณภาพ 
          7.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
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8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 

 8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย

อย่างมีคุณภาพ” 
 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

8.4 นโยบายสถานศึกษา(ใช้ของปี 62) 
 ข้อ 9 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 พันธกิจ ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน และ

อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ       

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ียังไม่ประกาศใช้ 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ ๑ : คุณภาพนักศึกษา 

                 ข้อ ๑.๓ : นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณม์ีสุนทรยะภาพด้านศลิป์ดนตรีและกีฬา 
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : -   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง :  
๑. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
๒. เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน 

  ๓. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ 
  ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดีและกล้าแสดงออก 
 

10.2 โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออกมีทักษะชีวิตที่ดี 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม. พ.ศ. 2563   125 

 
 



 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

 

ขั้นตอน/
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. ขออนุมัติ
โครงการ 

             

2. แต่งตั้ง
กรรมการ 

             

3. การจัดแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

             

4. สรุปผลการ
ด าเนินการ 

             

13.หมวดเงินที่ใช้   
 

       งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าการศึกษา 2562 
 1. ประเภทอุตสาหกรรม  

1.1 ทักษะงานรถจักรยานยนต์    24,000 บาท 
1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก    23,000 บาท 
1.3 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   30,000 บาท 
1.4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า  24,200 บาท  
1.5 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 10,000 บาท 
1.6 ทักษะช่างเชื่อมไฟฟ้า     30,000 บาท 
1.7 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม    3,000 บาท 
1.8 ป้ายไวนิล        5,800 บาท 

 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  2.1 ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์      -  บาท 

(E-Commerce) 
 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 150,000  บาท 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 110 คน คน 
เชิงคุณภาพ รางวัลที่ผ่านการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ร้อยละ 
เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 เดือน 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนเงิน 150,000 บาท            

บาท 



 

       
 


