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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายพานุเกียรติ  ยอดค า 
ต าแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง             โทรศัพท์ :  085-1311656 
โทรสาร : 035-440479                                      โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-1311656 
E- mail :  - 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและร่วมกันแก้ไขโดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากขยะที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น ขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพบางประเภท
สามารถรีไซเคิลได้ และบางประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ตระหนักถึงทางเลือก
ในการน าวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณขยะลดการใช้พลังงานในกระบวนการรี
ไซเคิล และลดปัญหาการท าลายขยะด้วยวิธีฝังกลบหรือเผาไหม้ เพ่ือให้เกิดการน าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมา
สร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นการเพ่ิมมูลค่ าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าไปประกอบอาชีพระหว่างเรียน 
4.2 เพ่ือให้นักเรียนน าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ 
4.3 เพ่ือให้นักเรียนได้น าเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สมารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
     6.1 คณะผู้บริหาร คร-ูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     54  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   471  คน 
                                   รวมทัง้สิ้น   525 คน 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน 

โรงเรียน และชุมชน 
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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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่  1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

ชุมชนและสถานประกอบการ.. 
 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่4 : พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกนัคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

     มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญ           

ของวัสดุ เหลือใช้ 
  10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง      
เด็กกับครู 
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11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าภาค
เรียนที่ 2/2562 

525 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเล็งเห็นถึงคุณค่าของเศษ
วัสดุเหลือใช้ อีกทัง้ได้น าเศษวัสดุมาประดิษฐ์ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

525 คน 

เชิงเวลา 
มกราคม พ.ศ.2563 

1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 1,000 บาท 

 
 
12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด 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.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

             

   

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 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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