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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและการสื่อสาร 
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) 
รัฐบาลมีนโยบายเร่งยกระดับภาษาอังกฤษของคนไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทย             

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) จึงยิ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เปิดเสรี มาก
ขึ้น จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในส่วนของอาชีวศึกษาพบว่าผู้ เรียนที่จบและท างาน ในสถานประกอบการ
นั้น เป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพ (Vocatiomal skills) และทักษะชีวิต (Life skills) ดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English skills) ท าให้เสียโอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ทั้งที่เป็นผู้มีฝีมือในการท างาน
ดีกว่าคนอ่ืน นโยบายจึงก าหนดให้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ก าลัง จะเข้าสู่โลกของงาน
อาชีพ ให้มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้ง
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพของตน ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสามารถครูผู้สอนภาอังกฤษในการใช้เทคนิควิธีการสอนสื่อ และเทคโนโลยีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหม่ๆ เพ่ืองานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษจนสามารถพูดสื่อสารได้ 
4.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพได้ 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

ชีวิตและการสื่อสารจ านวน 700 คน 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก’ 

 7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 700 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1 ผู้เรียนสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษการสื่อสารเพ่ือก้าวสู่อาชีพ มีความสามารถและมี

ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารเพ่ือกา้วสู่อาชีพ 
 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
 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 ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงานเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
พันธกิจ ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

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

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ ๑ : คุณภาพนักศึกษา 

 

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

10.1 โดยตรง :  
๑. ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีความรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 

        ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
10.2 โดยอ้อม : ผู้เข้ารับการอบรมใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมสะดวกต่อการสนทนา 
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11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 700 คน คน 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษการสื่อสารเพ่ือก้าวสู่อาชีพ มีความสามารถ
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารเพ่ือก้าวสู่อาชีพ 

คน 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 เดอืน 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและการสื่อสาร  10,000 บาท 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 

    

  13. หมวดเงินที่ใช้   
 

  งบด าเนินงาน       งบลงทุน       งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

  13.1 ค่าใช้สอย   10,000 บาท 
  13.2 ค่าตอบแทน  -   บาท 
  13.3 ค่าวัสดุ    -   บาท 
     รวมทั้งสิน้  10,000   บาท 
 

      14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

หมายเหตุ 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. ขออนุมัติโครงการ             - 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            - 

3. ด าเนินการ             10,000 
4. สรุปโครงการ             - 



                                                       


