
 

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

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางสาวทศัน์มน  หงษ์ยน 
ต าแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  โทรศัพท์ :  092-459-1505 
โทรสาร : 035-440479                                     โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092-459-1505 
E- mail :  -  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง    
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวด รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดในโลก ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพ่ิมมากขึน้ตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจหรือและเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานต่าง 
ๆ ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพ่ือการนสื่อสารและเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงมีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป ไม่ว่าเป็น
สถานการณ์การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือเตรียมตัวเบื้องต้นในการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ในการนี้  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้จัดท า
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 ขึ้น ในเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
2563 ได้ตระหนักถึงวิชาการเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนฝึกฝนเพ่ือสร้างทักษะทางการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
4.2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้และทักษะทาง

ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
4.3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

5. ผลผลิตของโครงการ(Output) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม

โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562  
6. ผลลัพธ์ของโครงการ(Outcome) 

6.2 ผเูรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษาท างานของอาเซียน 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1. เชิงปริมาณ 
7.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน      53   คน 
7.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2                         จ านวน    450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503  คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

               คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ฝึกทักษะการพูด การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  ในประเทศและระดับสากล 
          กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
ปกติ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความ
พยายามในการปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้
นักศึกษามีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สม
ศ. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
               ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ

ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 
       มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

 

9. พื้นที่ / สถานที่ด าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          10.1 โดยตรง : ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในด้านการฟัง -พูดได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

10.2 โดยอ้อม : เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา รู้จักและมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ       

สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2562 

503 คน 

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ฝึกทักษะการพูด การ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน 

503 คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 5 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 1,000 บาท 
 

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.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

             

 
 

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 

 13.1 ค่าใช้สอย................................. -.............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-............................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ................................1,000........................บาท 
          รวมทั้งสิ้น..................1,000..................บาท 
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