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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายพิมล  นุชถนอม 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      โทรศัพท์ : 035-440479 
โทรสาร :  035-440479            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6273123 
E- mail : Jb06519@gmail.com 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน             
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร ผลจากการใช้แผน      
การจัดการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 เพ่ือให้ครูผู้สอน น าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธี  
การสอน ที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1 จ านวนแผนการเรียนรู้รายวิชาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1 ผลงานจากเล่มแผนการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสถานศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จ านวน  54  คน 
7.2 เชิงคุณภาพ  
     7.2.1 จ านวนแผนการเรียนรู้รายวิชาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม     ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงือ่นไข        ความรู้               คุณธรรม 
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8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   มิติที่  2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย           

อย่างมีคุณภาพ” 
 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล 

 

8.4 นโยบายสถานศึกษา(ใช้ของปี 62) 
 ข้อ 1 มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติซึ่งบุคลากร

ของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติให้
สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัด และภายนอกโดย สมศ. 
          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

พันธกิจ ข้อที่  4 ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงและก้าวหน้า          
ในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ยกระดับคณุภาพบุคลากรทางการศึกษา 
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
10.2 โดยอ้อม : ผลงานแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 80 

 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรของวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ระหว่าง เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณด าเนินโครงการ 20,000 บาท 
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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. แจ้ง
ก าหนดการ
ด าเนินการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

            - 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

            20,000 

3. ด าเนินการ
เขียนแผนการ
เรียนรู้. 

            - 

4. สรุปผลการ
ด าเนินการ 

            - 

 

     13.หมวดเงินที่ใช้   
 

             งบด าเนินงาน        งบลงทุน        งบอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

  13.1 ค่าใช้สอย   20,000  บาท 
  13.2 ค่าตอบแทน   -  บาท 
  13.3 ค่าวัสด ุ    -  บาท 
     รวมทั้งสิน้    20,000  บาท 
 

      14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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