
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

โครงการ สร้างสื่อแอนิเมชั่น (Animation) และโฟโต้กราฟิก (Photo Graphic)   
 

1.  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายภคพล  ปิ่นแก้ว หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 
 

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
2.1  สนองนโยบาย (   ) กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      สาระส าคัญ........................................................................................................  
(✓) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
      สาระส าคัญ ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
(   ) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
      สาระส าคัญ.........................................................................................................  
(✓) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
      สาระส าคัญ การผลิตและการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(   ) กระทรวงศึกษาธิการสาระส าคัญ......................................................................... 
 

 2.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(  ) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
(  ) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
 แข่งขันของประเทศ 
(✓)การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ 
 ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
(✓)การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
(✓)การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(  ) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

 2.3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้    เงื่อนไขคุณธรรม 
 
3.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 เนื่องด้วยโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ด้านการท างาน สามารถหารายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและอาชีพที่
เกิดจากการเรียน เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย มีความวิริยะ อุตสาหะ เข้าใจระบบการ
ท างานในธุรกิจประกอบการนั้น ๆ และยังส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังสามารถสร้างความ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
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ภาคภูมิใจในตัวของนักเรียนนักศึกษาเองด้วย 
  การผลิตสื่อแบบแอนิเมชั่น (Animation) จะครอบคลุมขั้นตอนและกิจกรรมจ่างๆ ของงานทะเบียน 
งานปกครอง งานทวิภาคี งานวัดผลและประเมินผล งานกิจกรรม และงานแนะแนว เป็นการสื่อความหมาย
แทนที่จะบรรยายด้วยข้อความเรากลับใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่อง ดังนั้นการจัดล าดับภาพจะต้องแสดงให้เห็นถึง 
ความต่อเนื่องของการกระท า   บทภาพคือภาษาเขียนในบทแอนิเมชั่นจะถูกแปลเป็นภาษาภาพ โดยเน้นให้ได้
ความหมายที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับอารมณ์ของภาพที่ทะลุทะลวงไปยังผู้ชม  

การน าเสนอสื่อแบบแอนิเมชั่นและโฟโต้กราฟิก  โดยนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถผลิตสื่อ 
ดังที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการสร้างความรู้และเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพเหล่านี้มาสร้างรายได้ ท าให้เกิดความมั่นใจ
ในการท างานที่ตรงกับสายอาชีพของตนเอง น าเวลาว่างมาใช้ประโยชน์หลังเลิกเรียนหรือเวลาว่างที่ไม่มีการ
เรียนการสอนและไม่มีกระทบกับการเรียนเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้าน
การท างาน มีวินัย ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต  
 
4.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีรายได้เป็นของตนเองและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างาน  
3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงินและเวลา  
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

5.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         5.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
         5.2  เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถน าไปใช้หารายได้ระหว่างเรียนหรือเมื่อ
จบไปแล้ว 

5.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงินและเวลา 
5.2.3 นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากโครงการ 
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6.  วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนินงาน (FlowChart)  
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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.ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.วางแผนการ 
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.สรุปผลการ 
ด าเนินงาน/เสนอ 
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลัง

การด าเนิน
โครงการ 

 
7.  งบประมาณค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ 

ค่าตอบแทน นักเรียน นักศึกษา  
   จันทร์-ศุกร์ จ านวน 5 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 40 บาท ต่อเดือน  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตัง้แต่ มกราคม – เมษายน 2564 รวม 4 เดือน 
ค่าวัสดุส านักงาน 

 
5x3x40x20x4 
 

 
48,000 

 
2,000 

ห้าหมื่นบาทถ้วน 50,000 

 
หมายเหตุ 
 1.สามารถปรับกิจกรรมการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการ 
 
8.รายช่ือสมาชิกในโครงการ 
 8.1 นายเจษฎา พงศ์รุ่งเรืองชัย 

8.2 นายวีระชัย มีมานะ 
8.3 นายด ารงค์ศักดิ์ แท่นนิล 
8.4 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง 
8.5 นางสาวลักษมี เกตุแก้วเจริญ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

9.2 นักเรียนนักศึกษาได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน 
9.4 นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
10.2 ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

 
 

ลงชื่อ                                                 ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
                   (นายภคพล ปิ่นแก้ว) 

                                         หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

                              ลงชือ่                                                 ผู้พิจารณาโครงการ 
       (นายอภิชาติ  อนุกูลเวช)         
      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                              อนุมัติ    
                              ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................................................................................  

 
    ลงชื่อ                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


