
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน 
ต าแหน่ง : ครูผู้ช่วย                                               โทรศัพท์ :  092-4591505 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092-4591505 
E- mail :  tassamon18@gmail.com    

2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งานกิจกรรมนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:(บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
            ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน      คนไทย
ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชา 
อ่ืน ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่าง
มากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ท าให้ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์และคุณค่าภาษา 
อันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนไดช้่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยใหถู้กต้องต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการ  สอน 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  

4.2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  
4.3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ 

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

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่ ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
          6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและ         ของ
โลก 

6.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาไทย 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์ เอกลักษณ์           

ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม. พ.ศ.2563   346 

 



 

 

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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชนและ

สถานประกอบการ.. 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ข้อที ่1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร คร-ูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่ ประจ าภาคเรียนที่ 
1/๒๕63  

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการร่วม
อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปะวัฒนธรรมไทย 

503 คน 

เชิงเวลา วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่ ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 5,000 

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 าเนินโครงการ 

             

   

13.หมวดเงินที่ใช้  
  

 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

 13.1 ค่าใช้สอย.....................................-..............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.................................-...............................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ....................................5,000..........................บาท 
 

              รวมทั้งสิ้น..................... 5,000....................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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