
 

 
 

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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่ อ โค รงก าร  : โครงการประชุ มสั มมนาการจั ดการเรี ยนการสอนลั กสู ตรแกนประถมศึ กษา                   
มัธยมศึกษาและทวิศึกษา 
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) 
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนลักสูตร แกนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและทวิศึกษา    

การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในรายวิชาเพ่ิมเติม ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการร่วมมือ      
กับสถาบันทางการศึกษาด้านอาชีพร่วมกันพิจารณาน าหลักสูตรระยะสั้นมาจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมท าให้
นักเรียนรู้จักอาชีพอย่างหลากหลาย ค้นพบความถนัดการท างานในอาชีพ และน าผลที่ได้ไปวางแผนการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือเป็นพื้นฐานส ารับการประกอบอาชีพ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการควบคู่กันระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ 
4.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้เรียนในการเข้าสู่อาชีพ 
4.3 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดีในอนาคต 
๔.4 เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า 50 คน 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 ผู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้ าใจในการจัดการเรียนตามหลักสูตร               

แกนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และทวิภาคีศึกษาจ านวนแผนการเรียนรู้รายวิชาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 เชิงปริมาณ 
7.1.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า 5๐ คนจากโรงเรียนต่างๆที่มีจัดการศึกษา

ร่วมกัน7.2 เชิงคุณภาพ  
      7.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนตามลักสูตรแกน
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาและทวิภาคีศึกษา 

 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
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8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ” 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

8.4 นโยบายสถานศึกษา(ใช้ของปี 62) 
 ข้อ 1 มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนักและความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อให้
นักศึกษามีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัด และภายนอกโดย สมศ. 
          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

พันธกิจ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ด้านความรู้  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ          

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

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

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที ่2 : การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

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

10.1 โดยตรง : เพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการควบคู่กันระหว่างสายสามัญ                    
และสายอาชีพ 

10.2 โดยอ้อม : เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดีในอนาคต 
 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนตามลักสูตร   
แกนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และทวิภาคีศึกษา 

คน 

เชิงเวลา ช่วงระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 256 เดือน 
เชิง

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณด าเนินการ 5,000 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. แจ้งก าหนดการ
ด าเนิน
ประชุมสัมมนา 

            - 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

            5,000 

3. สรุปผลการ
ด าเนินการ 

            - 

 

  13.หมวดเงินทีใ่ช้   
 

             งบด าเนินงาน       งบลงทุน       งบอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา      งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

  13.1 ค่าใช้สอย   5,000 บาท 
  13.2 ค่าตอบแทน   - บาท 
  13.3 ค่าวัสดุ    - บาท 
     รวมทั้งสิ้น   5,000 บาท 
 

  14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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