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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ          โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  035-440479                      โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7082555 
E- mail :  ........................................................   

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งำนพัสดุ       
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
           จำกนโยบำยวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง  ที่ส่งเสริมให้บุคลำกร และผู้เรียน รู้คุณค่ำ  และประโยชน์
จำกเทคโนโลยี เพ่ือให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน และชีวิตประจ ำวันได้ ซึ่งวิทยำลัยฯ  จะต้องเร่งรัดด ำเนินกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน ด้ำน
คุณภำพ  ในกำรจัดท ำเอกสำรส ำคัญแก่ผู้เรียน และด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี
เป็นกลไกลส ำคัญในกำรสนับสนุนให้กำรบริหำรงำนเอกสำรที่มีควำมถูกต้อง รวดเร็วตำมระเบียบ กำรออก
เอกสำรส ำคัญ ต้องมีควำมถูกต้องชัดเจน  

ดั งนั้ น งำน พั สดุ  จึ ง ได้ ส ำ รวจควำม ต้ อ งก ำร ใช้ เค รื่ อ ง พิ ม พ์ แบ บ เล เซอร์ ใน แต่ ล ะ งำน                         
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือให้มเีครื่องพิมพ์แบบเลเซอรเ์พียงพอ  ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยฯ  
4.2 สถำนศึกษำมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์    จ ำนวน   ๔  เครื่อง 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. บุคลำกรมีอุปกรณ์ต่ำงๆ พอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
๖.๒. กำรบริหำรจัดกำรเกิดกำรคล่องตัวและมีประโยชน์มีประสิทธิภำพ 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ เครื่องแบบเลเซอร์    จ ำนวน    4   เครื่อง 
   

7.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลำกร  มีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ในกำรปฏิบัติงำน 
 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยำม     ควำมพอประมำณ   ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ควำมรู้               คุณธรรม 
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8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ๔.ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
    จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 6.เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำร

เรียนรู้ของนักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ มีระบบ กำรบ ำรุงรักษำ ดูแลให้มีควำม
ทันสมัย และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ( ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
         ๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

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

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วทิยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : ได้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ส ำหรับแต่ละงำนจ ำนวน 4 เครื่อง 
10.2 โดยอ้อม : ท ำให้วิทยำลัยฯ  มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนที่มีประสิทธิภำพ 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 4  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ท ำให้กำรจัดกำรในส ำนักงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น - 
เชิงเวลา ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๑๒ เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมำรประจ ำปี ๒๕๖๓ 40,000 บำท 
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12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำย
เหตุ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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.เสนอโครงกำร/ 
ขออนุมัติโครงกำร 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร 

             

3.ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร 

             

4.สรุปรำยงำนผล
ด ำเนินโครงกำร 

             

13. หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
   งบด ำเนินงำน     งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรำยได้สถำนศึกษำ    งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
 13.1 ค่ำใช้สอย ..................................บำท 
 13.2 ค่ำตอบแทน………………….……….บำท 
 13.3 ค่ำวัสด ุ     4๐,๐๐๐     บำท 
      รวมทั้งสิ้น       4๐,๐๐๐      บาท 
  14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   กำรสังเกต      กำรสัมภำษณ์  แบบสอบถำม    แบบทดสอบ. 
 
 
 
 

                                              ลงชื่อ………………………...........…………..ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                     ( นำยผดุง  ขวัญอน้อนิทร์ ) 
                                                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
                                                                      วันที่ 1  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
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