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ลักษณะของโครงการ                ต่อเนื่อง                 จัดท ำขึ้นใหม ่
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นำยเกียรติศักดิ์  คัมภีร์ศำสตร์ 
ต าแหน่ง หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่    โทรศัพท์     095-5577929 
โทรสาร ..................................................  โทรศัพท์เคลื่อนที่   095-5577929 
E-mail  .................................................. 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อำคำรสถำนที ่
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

     วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้องเป็นสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ          
มีครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 57 คน มีห้องเรียน 30 ห้อง นักเรียน 825 คน สถำนศึกษำก่อตั้งเมื่อปี         
พ.ศ. 2540 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้รั บรำงวัล สถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน        ปีกำรศึกษำ 2555 จนเป็นสถำนศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นได้เพรำะได้รับกำร
สนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเป็นสถำนศึกษำที่มีบทบำทในกำรให้กำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขนอกจำกนี้สถำนศึกษำจ ำเป็นต้องจัดบริกำรด้ำน
ต่ำงๆ แก่นักเรียน คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองและหน่วยงำนในท้องถิ่นให้เข้ำมำใช้บริกำร 
 

 ส ำหรับสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
และระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนที่เป็นสิ่งส ำคัญช่วย
ส่งเสริมในกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดสภำพแวดล้อม กำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่
ต่ำงๆ กำรปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ สถำนศึกษำได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษำ คณะ
ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน หรือใช้อำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ในกำรจัด
กิจกรรมให้บริกำรแก่ชุมชนสภำพของอำคำรเรียนต้องมีควำมแข็งแรงทนทำน และพร้อมใช้งำน จึงต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวฯเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้
นักเรียน นักศึกษำได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข พร้อมทั้งมีแหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่
หลำกหลำย มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีอำคำรที่มีควำมปลอดภัยระบบสำธำรณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
 

 ดังนั้นงำนอำคำรสถำนที่ จึงจ ำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนำ ปรับปรุงให้พร้อมใช้งำนเกิดควำมปลอดภัย
สูงสุดเพียงพอกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งผลให้สถำนศึกษำและนักเรียน 
นักศึกษำที่มีคุณภำพตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและนักเรียนนักศึกษำ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของวิทยำลัยฯ      
และบริเวณวิทยำลัยฯ ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในวิทยำลัยฯ 

4.2 เพ่ือให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

4.3 เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในวิทยำลัยฯให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
มีคุณภำพ 
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5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) :  อำคำรสถำนที่ที่พร้อมใช้งำน  
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1 วิทยำลัยฯมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด สวยงำม ร่มรื่น เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
เกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.2 อำคำรเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำนกิจกรรมต่ำงๆ            
ที่เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.3 ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภำยในวิทยำลัยฯในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 คณะผู้บริหำร ครู-อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน   57  คน 
  7.1.2 นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช. 3    จ ำนวน  825 คน 
                 รวมทั้งสิ้น 882 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  สภำพแวดล้อมภำยในวิทยำลัยฯสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย มีบรรยำกำศที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัยฯอยู่ในสภำพที่ดีพร้อมใช้งำน ปลอดภัยและเหมำะสม
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เพ่ิมข้ึน 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพ 
 8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1 นิยำม  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล   ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
  8.1.2 เงือนไข  ควำมรู้   คุณธรรม 

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น 

มีเอกภำพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 ข้อที่ 5 กำรจัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 
   ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
   สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ข้อที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกร เพ่ือกำร

จัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียง พอ มีระบบ กำรบ ำรุงรักษำ ดูแลให้มี
ควำมทันสมัย และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
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8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
       พันธกิจที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
       กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่ำงมีคุณภำพ 
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 
 2.3ด่ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 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 : วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โดยตรง : ผู้บริหำร ครู-อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 10.2 โดยอ้อม : บุคคลภำยนอก ชุมชนใกล้เคียง 
11.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 882 คน 

เชิงคุณภาพ สถำนที่พร้อมกำรใช้งำนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภำพแวดล้อมที่ดี
เหมำะสมที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อชุมชน 

 

เชิงเวลา 12 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 1,500,000 บำท 
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12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้    

 

13. หมวดเงินที่ใช้ งบรายจ่ายอ่ืน 
 งบด ำเนินงำน   งบลงทุน   งบอุดหนุน   เงินรำยได้สถำนศึกษำ   งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
 13.1 ค่ำใช้สอย        1,000,000    บำท 
 13.2 ค่ำตอบแทน...........................บำท 
 13.3 ค่ำวัสดุ           500,000   บำท 
                   รวมทั้งสิ้น  1,500,000บาท 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  กำรสัดเกต ุ  กำรสัมภำษณ์   แบบสอบถำม    แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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