
วิทยาลัยเทคน ิคลพบุร ี

1. ข่ือโครงการ (Project Title) โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino

2. ผู้รับผิดขอบโครงการ (Project Organiser)

- ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser) 1. นายจิตวัฒนํ เปินวงษ์

2. นายคารม กลำเพียร
- ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser) ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

3. ระยะเวลาดำเนินการ (Duration) ะ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

4. นโยบายหลัก (Main Policy) ะ 4 ยุทธศาสตร์ (4 Strategies)...2... 5 นโยบายท่ัวไป (5 General Policy).. 2...

7 นโยบายเฉพาะ (7 Specific Policy)......3...... . 10 นโยบายเร่งด่วน (10 Urgent Policy)..... 3
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐาน (เท Relation to the standard) ะ

5.1 ประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี (Quality Assurance standard No.)..3.. ตัวบ่งซ้ีท่ี (Indicator No.)..12..
5.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี (Sufficency Economy No.)..3... ตัวบ่งซ้ีท่ี (Indicator No.)..3.....

5.2.1 ความพอประมาณ (Moderation) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
5.2.2 ความมีเหตุผล (Reasonable) เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ มีสติในการปฏิบัติงานในสาชาวิชาชีพ
5.2.3 ความมีภูมิคุ้มกัน (Prudence) เพ่ือให้นักเรียน เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง
5.2.4 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Condition) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ
5.2.5 เง่ือนไขคุณธรรม (Virtue Condition) เพ่ือให้นักเรียนได้เสรีมสร้างสติปีญญา ความเพียร ความอดทน

ในการประกอบวิชาชีพ
6. เป้าหมาย (Goal) ะ

เชิงปริมาณ (Quantity) : จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผ่านการอบรมการเขียน 
โปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino จำนวน 40 คน

เชิงคุณภาพ (Quality) : นักเรียนท่ีเช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกตใช้ในการเรียนการสอน
7. หลักการและเหตุผล (Rationale) ะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีวิสัยทัศนํจัดการศึกษาโดย 
“ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทับสมัย มีทักษะหลากหลาย 
มีความสามารถในการแช่งขันใบตลาดโลก โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา จึงได้เตรียมความพร้อมในการเร่งพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปิดเสรี/สร้างประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมโลก 
ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง จึงต้องเพิ่มเติมความรู้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino เพ่ือ 
เสรีมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มืความสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศสู่ความ 
ม่ันคงและย่ังยืนต่อไป
8. วัตถุประสงค์ (Objective) ะ

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียบทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
2. เพ่ือให้นักเรียนท่ีเช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกตใช้ในการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ (Project Characteristics) ะ

0  โครงการใหม่ (New project) D โครงการต่อเน่ือง (Resume Project)



10. รายละเอียดการดำฒินการ (Procedure) ะ

ล ำ ด ับ ก ิจ ก ร ร ม

ปีงบประมาณ  2559 (โปรดระบ ุช ่วงเวลาท ี่ช ัด เจน  )

ไตรมาสที่ 1 

(1* quarter)

ไตรมาสที่ 2 

(2nd quarter)

ไตรมาสท ี่ 3 

(3d quarter)

ไตรมาสที่ 4 

(4th quarter)

ต .ค. พ .ย . ร.ค . ม.ค . ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ ■ 4-------- ------- ►

2 เขียนประมาณการเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ◄----- -------- 1►

3 ดำเนินการอบรม ◄ -------- ------- ►

4 ประเมินผลและรายงานผล <------- ------- ►

11. รายละเอียดงบประมาณ (Budget) ะ

เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 25,000 บาท 
งบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected result) ะ

1. นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมการเฃืยนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino

2. นักเรียนท่ีเช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต็ใช้โนการเรียนการสอน
13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected problems and obstacles) ะ

14. การติดตามและประเมินผล (Follow-up and Assessment) ะ

1. แบบประเมินผลโครงการ
2. สรุปและรายงานผลต่อผู้อำนวยการ

ลงซ่ือ
(นายคารม กล่ําเพียร)

ผู้เสนอโครงการ

ความคิดเห็น... t /Vปี.ปี.

ลงซ่ือ

ะา'ว^e>^/s

(นายจิตวัฒน่ เป็นวงษ์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็น ใๆ.........................

ลงซื่อ.... .....รองๆ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
(นายอำนาจ ปานหิรัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น ภซ้ืาภ s.jT'irvnง^^ว

ลงซื่อ.........( ปี......... f t ^ โ โ ft_ _ ......
7 (นางอุไร สัตตบุษยี)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น 

ลงซื่อ___ 4 to
(นายธนู ศิรีวรรณ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผลการพิจารณา 

ลงซื่อ....

อนุมัติ □  ไม่อนุมัติ

(นายวีระเดช เหลืองหิรัญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี


