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

 

    ลักษณะของโครงการ     ต่อเนื่อง               จัดท ำขึ้นใหม่ 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม บุคลำกร            

วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ นำงสำวนิอร  น้ ำใจดี 
     ต าแหน่ง หัวหน้ำงำนบุคลำกร         โทรศัพท์ :  094-9459115 
     โทรสาร ..................................................  โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  094-9459115 
     E-mail  : nion.nn@gmail.com 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งำนบุคลำกร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 กำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  เป็นหัวใจส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำง
ยั่งยืนที่ควรเกิดข้ึนกับองค์กร สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญยิ่งเพรำะภำรกิจคือสร้ำงคนที่มีคุณภำสู่สังคมครู
ในยุคปัจจุบันจ ำเป็นต้องพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำ กระบวนกำรศึกษำดูงำนเป็น
กระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและ
ประสบกำรณ์ปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
   

 วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้องเห็นควำมส ำคัญเรื่องดั งกล่ำว  จึงได้จัดท ำโครงกำรผลิต พัฒนำ 
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โครงกำร
นี้ เป็นกระบวนกำรหนึ่งในควำมพยำยำมที่จะให้บุคลำกรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในกำรท ำงำนเพ่ือผลลัพธ์
คือผู้เรียนเป็นเด็กดี คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

4.2  เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในอนำคต 
4.3  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพครู และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1 บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1  คณะผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ ส่งเสริมและสนับสนุนน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
 6.2  เกิดกำรร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสู่คุณภำพของผู้เรียน 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่    จ ำนวน 55 คน 
7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 คณะผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ ได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำแบ่งปัน
ควำมรู้ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร 
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 7.2.2 เกิดกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสู่คุณภำพของผู้เรียนที่สูงขึ้น  

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
 8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1 นิยาม  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  8.1.2 เงื่อนไข  ควำมรู้   คุณธรรม 

 8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ “เพ่ิมทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือ

ในและต่ำงประเทศ” 
 ข้อที่ 2 พัฒนำครูละองค์กร 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนปกติ           

ซึ่งบุคลำกรของสถำนศึกษำ ทุกฝ่ำย/งำน/สำขำวิชำต้องมีควำมเข้ำใจ ตระหนัก และควำมพยำยำมในกำร
ปฏิบัติให้สำมำรถน ำพำสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไปสู่คูณภำพกำรศึกษำและส่งผลให้นักศึกษำมี
คุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภำยในโดยต้นสังกัดและภำยนอกโดยส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
      พันธกิจที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน)เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบท่ีสี่ ยังไม่ประกาศใช้ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้ำนที่ 1  : คุณภำพนักศึกษำ 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

9. พื้นที่/สถานที่ด าเนินการ : นอกสถำนที ่
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โดยตรง : ผู้บริหำร ครู-อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 10.2 โดยอ้อม : ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง  55 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลำกรได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำแบ่งปันควำมรู้ภำยใน
องค์กรได้อย่ำงมีคุณภำพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร 

55 คน 

เชิงเวลา ปีงบประมำณ 2563  วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม บุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 

300,000 บำท 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

13. หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  เงินรำยได้สถำนศึกษำ   งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
  13.1 ค่ำใช้สอย    - บำท 
  13.2 ค่ำตอบแทน   - บำท 
  13.3 ค่ำวัสด ุ    - บำท 
  13.4 อ่ืน ๆ   300,000  บำท 
   รวมทั้งสิ้น   300,000 บาท 

 

14.วิธีการติดตามและประเมินผล 
  กำรสังเกต      กำรสัมภำษณ์  แบบสอบถำม    แบบทดสอบ 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งปม. พ.ศ.2563    174 

ขั้นตอน/วิธีการ 
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

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.เสนอโครงกำร/ขอ
อนุมัติโครงกำร 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร 

             

3.ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร 

             

4.สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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