
 
 

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

   ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายกฤษณะ  ชนประเสริฐ 
    ต าแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน      โทรศัพท์ :  - 
    โทรสาร :   -         โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-907-7637 
    E- mail :  kritsana_aon@hotmail.com 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานทะเบียน 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : (บูรณาการตามหลับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557         
ให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลในบั ตรนักเรียน
นักศึกษาไปใช้ในการศึกษาด้านต่าง ๆ  
 ดังนั้น งานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดท าบัตรนักเรียนนักศึกษา เห็นควรว่ามีความ
จ าเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียนนักศึกษา ส าหรับการพิมพ์บัตรนักเรียนนักศึกษาดังกล่าว 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3.1 เพ่ือยืนยันการเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 เพ่ือลดการใช้กระดาษ ในกรณีที่สามารถใช้บัตรนักเรียนนักศึกษาแทนการออกใบรับรอง 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output)     : เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียนนักศึกษา 
  

6. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  : บัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา แรกเข้าประจ าปีการศึกษา 2563  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับบัตรนักเรียนนักศึกษาที่มีความสวยงามคงทน และสามารถ       
น าข้อมูลในบัตรไปใช้ประโยชน์ 
 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
 8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.1.1 นิยาม     ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 7.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
 8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ) 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารการสื่อสาร (IT การบริหารบุคคล
ระบบการจัดการ ครุภัณฑ์ งบประมาณ) 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 8.4 นโยบายสถานศึกษา 
  นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
    กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้       
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
 8.5 พันธกิจ และกลยุทธ์สถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 
 8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง       
ครบถวน สมบูรณตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ  
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 
   มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง    
ครบถวน สมบูรณตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ  
 8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 :  คุณภาพนักเรียน 
  ข้อที่ : 1.2  นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
  (4) นักเรียนสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  ด้านที่ 2 :  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ข้อที่ : 2.4 การผลิต  การใช้   
  (1) ระบบการให้บริการ  การใช้  และการบ ารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  (2) การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
 

9. พื้นที่/สถานที่ด าเนินการ 
 งานทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต าบลบางพลับ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 โดยตรง :  นักเรียนนักศึกษาได้รับบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา   
 11.2 โดยอ้อม : นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลในบัตรในการท าภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
แสดงตัวตนว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย เช่น การเข้า-ออกสถานศึกษา , การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ การเข้าสอบแต่ละภาคเรียน  เป็นต้น 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)  
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาแรกเข้าได้รับบัตรนักเรียนนักศึกษาทุกคน 350 คน 
เชิงคุณภาพ จ านวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 350 คน 
เชิงเวลา งบประมาณ พ.ศ 2563 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน นักศึกษา 75,000 บาท 
 
12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

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. เสนอ / ขออนุมัติโครงการ                         

  
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ                         

3. ด าเนินงานตามโครงการ                         
4. สรปุรายงานผลด าเนิน
โครงการ 

  
    

          
  

  
  

  

 

13. งบประมาณที่ใช้ 
  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

  13.1 ค่าใช้สอย   - บาท  
  13.2 ค่าตอบแทน  - บาท 
  13.3 ค่าวัสด ุ   - บาท 
  13.4 อ่ืน ๆ ครุภัณฑ์    75,000  บาท 
   รวมทั้งสิ้น     75,000  บาท 

 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต       การสัมภาษณ์   แบบสอบถาม  แบบทดสอบ 
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